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মাসিক পত্র ও সমালোচন। 

বালিকা -প্রতিভা | 

(গীতি) 

১ 

একে অমানিশা-রাতি, নিচুবছে টার বাতি, 

এাস্ভীপ গ্রাকৃতি তাষ অনস্ত সুধীর ঢারে। 

যদিও ম্বাকাশে তা৭) কিনব ক্ষীণ জ্যোতি-ধারা? 
হরি মেনে মিপ্াইছে শনুমে শুনোর কোলে । 

চি 

আলোক-জীবন-গ্বাস) স্তীভূহ তষোরাণি 
হালিয়। বিকট ছালি গা ঘসে প্রফুর ফুলে। 

রাঙা ফুল রাল হয়, * আধারে লুরায়ে রয়।, 

পবন পাইয়া ভ্, পালায় 'সৌবভ তুলবে । ,, 
ড় 

|. * গর্ত ১৬ই ফান্ধন (১২৮৭) শনিবার সন্ীযার পর কলিকাতা-নিবারসী মহর্ষি-প্রতিম হু 

| দেবেস্্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের ভধনে « বিদ্বজ্জন-সমাগষ "-উপলক্ষে “ বালিকী-প্রতিভা ” নাষে এ 

| খানি অভিনষ নাটা-গীতির অভিনয় হইয়াছিল । সেই অভিনয়ে টক মহোদয়ের জন্যতম পু 

. শীহুক্ত বাবু হেসেন্তরন্াথ ঠাকুরের "গ্রতিত।” নায়ী কনা প্রথমে বাশিকা, গর মরলতী মূর্তি: 

রা অভিনয় ররিছিলেন। এই কবিভাদী তপলক্ষে লিগ্বিত রি ॥ , 



বীর | 

আবার তমস হাসে, গাঁ ঘসে মারণা ঘাসে, 
নিকলে অনল-কণ! খদ্যোত লোতির ছলে। 

যারে পায় তারে ধারে | ছেড়ে দেয় কখল কয়ে 

গ্বাত্ত্-বিনাশ-মনত্ হকলের কানে ঝ'লে। 

২ 

একি ! এ যে মহাটবী! প্রকৃনিব মুহাচ্বি । 

ৃ্ নীরব হুঙ্কার কভু শুনিনি ;_ শুনি যেআল!। 

কই সে বৈচিত্রা-মাখা প্রকৃতির হাসা-রেখ। ? 

একি ভাব-বিপর্যায় 1 প্রকৃত প্রলয়-নাজ ! 

ঝড়ে তরু গায় গায় কতই আছাড় খায়, 
"নীরব হঙ্কারে ভেঙে হুহৃষ্কারে পড়ে বাজ। 

তূড়িদগ্নি তেড়ে উঠে বেজায় জলদে ছুটে, 

জলদের আখি ফুটে বিশ্ব বুদ্ধি ভামে আজ, । 

আহা! কি ভীষণ কাণ্ড! * ফাটে বুঝি ব্রহ্ম অগ্ড। 

মরে বুঝি একাঘাতের মহাভিক্ষু-মহারাজ । 
একই নিশ্বাসে আজ প্রকৃতি সারিবে কাজ,_- 

ছি'ড়িবে যোগীর জট1--উড়াবে রাজার তাজ! 

চি 

ও কি ও !-_বনের মাঝে দন্ার1 ভৈরব সাঁজে 
রয়েছে না ?-_রয়েছে ত1--কি উদ্দেশে ? কে তাঙ্গানে ? 

এ বনে আসিতেডবে সাহস থুমায়ে*পড়ে 

মুজ্ায় মোহিত হয়ে ;-+ওর! এল ঠ্টান্ প্রাণে? 
হুরা-পানে ভোর হয়ে তীক্ষ তরবারি লয়ে 

গত্রক্ষেপ না করে কা'রে-_-জোরে চার চারি পানে । 
কখন ব্লিকুট হাসে, কখন অমভা ভাষে 

ওই শুন কি বলি'ছে পর্ম্পরে কানে কানে। 

বিছ্বাৎ থামিয়। গেল, আধার ছিগুণ হ+লী, 

ও কি ফের 1--.9 কি ফের !-বিহাৎ চমকে বনে! 

জলদে বিজলী ছিল, কে তা'রে নামায়ে দিল? 

5. আধার পুড়িয়। গেল এ বিজলী পরশনে। 
৪ 

' আর্াদর্শন 1 বৈশাখ, ১২৮৮) 

-. কপাট আতা শীট 



বৈশাখ, ১২৮৮ বালিকা-প্রতিভা। 

৪ 

একি এ কি,--এ কি-দ্েখি 3 মেখের বিজলী ওকি? 

হাহা তাই স্-না না ভাই। বিজলী অহন নর। 

অনন্ত অনল মাখি * 'বজলী ঝলসে আবি, 
বজ্জ ল”য়ে খেলা করে, দুগন্ভীক্ষে করী। কয । 

. উঠি সে মেঘের গার, ক্ষণে শত ক্রোশ ধায়, 
কভু তার বুক চিরে কোথায় লুকায়ে রয়। 

আবার ফাড়িয়া মেখ, দেখায়ে উন্মত্ত বেগ, 
পলকে ঝলকি উঠে কাপায়ে তুবন-ত্রয়। 

এ বিজলী মে ত নয়, তার চেয়ে শোভী ময়, 

অথচ উত্তাপ নাই, জুড়ায় নয়ন-দ্বয়। 

এ বিজলী কি বিজলী ? আমারে বুধাও বল, 

কেন এ বিজলী প্টনে আখি মোর চেয়ে রয়? 
গু 

এই আমি কত ক্ষণ এ ভীষণ মহা বন, 
প্রকৃতির উন্মন্তত1, শুরণ-মত্ত দন্াগণে 

মকোন্সত্ত! বিজলীরে এক বার বই ফিরে 

দেখেনি ছুবার তরে, ছিম্ু সশক্কিত মনে । 

ভাঙ্গিল ভয়ের ঘোর, গ্য়ল হরিফে ভোর, 

দ্বর্গায় স্পীব ছণব কে আনি ঘোর বনে? 
পরণে গেরুয়। বাস, আলু গালু কেশ-পাশ, 

বি এক অপূর্ব প্রভ। উৎলে ও বর$দ্তনে ! 

অলঙ্কার বলে বধীরে, * ও বালিকা জানে নু! রে, 

প্রকৃতির অলঙ্কায়ে অলঙ্ক 'ত1,অযতনে। 

বালাই লইন্প। মরি, বিধাতার কারিগরী 

আজি একাধারে েঁরি বিশ্বয় মানছে মনে) ** 
৬৬ 

পুরি নার শশি-কর | মাথান ও কলেবর, 

পপ শশী পৌছে গর মুখে বুলারেছে কর। 

গোলাপ হুরিষ চিতে গালে ওর টিপ দিতে, 

ন1 জানি, কতই বদ্ধ করিয়াছে নিরন্তর । . রর 



হি শ্ গু 

ভর লাশ শিক তক ৩ পল সপ চে চে ॥ ক ৬৮ 

কালী দিয়ে অলি-কুল ছোবায়ে দিয়েছে চুল, 
সরসী রেখেছে ভুলে ছু-নয়নে ইঞ্গীবর 1 

বাধুলি ভু্িগ্লা করে বগায়েছে শ্ষ্ঠা্বরে 
যেন গে সে বদ-দেবী মোছিবারে উরাচর 

সমীর আদর কার্মীঃ * রণ কুস্তা্লীরে ধরি, 
আঁক! বাক করি, ভালে সাজায্েছে থরে খর) 

বীণা আর পিকবর তৃলি” নিষ্জ নিজ স্বর 
রাখিয়াছে গে ওর, শ্রবণের স্বখকর। 

শী 

বৈশাখ ১২৮৮ 

সরলতা, মধুরতা, তরলতা, কোমলতা 

এক সঙ্গে মিশাইয়া কে ছড়ালে ওর গায়, 
বিশ্মিত করিতে বিশ্ব কে নির্দিল হেন দৃশা, 

এ ফুর্তি প্রতিভামর়ী--তরপুর প্রতিভায়। 

কোমল কমল দিয়ে রর এমন কোমল মেয়ে 

কে গড়েছে প্রভাতের প্রভ1 মাখাইয়! তায়? 

কারু-শিরোমণি সেই, তার গো তুলল! সেই, 

ধন্য কারু-কার্ধ্য তা'র, শত ধন্য সে জনায়। 
এত ভাব-ভরং ছবি, এ দেখেছের্ঁক কোন কবি, 

, আজিকার মত এই*নিবিড় বনের গায়? " 

নিখিল ব্রন্মাও ভুলি" এক দৃষ্টে আখি মেলি" 
চেয়ে আছি.ওর পানে স্বপ্ন-ময়ী পিপাসায় । * 

৮ 

ও কি ও !--আবার ও«কি, !-- বিছ্বাতের চক্ষকি !_ 

* বা্টিকার হুহস্কার !-₹-ঘন ঘোর--গরজন !__ 

পলকে প্রলয় সম একি কাণ্ড সু-বিষম 
আবার অকুল হ,য়ে উঠিগ গভীর রস! 

খসিল গাছের কুল, উড়্িল ধাপার ঢুল। 
পাকে পাকে জড়াইল'গেরুয়। অধচল গীয় ; 

ঝটিকা ঝাপট দ্দেরৈ . কাপাইছে বালিকারে। 
» ভাস! ভাঙ্গী। 'চৌক হডি বম-লে ভয়ে বায় 



বৈশকখ) ১২৮৯ । বালিকা-গ্রতিতা | 
ছি 

সরল ব্যাক্ষুল হয়ে, আখ ভবে ফুকারিকে 

কাদিয়া উঠিল গুই-” 
কি এ ঘোর বন এন কোথায় !, 

গ্গথ ধেভাবানি না, মোরে দেখায় গেলা । 

কি কীরি এ আধার রাতে 1* 

»কি হবে মোর, হায়! 

ঘন ঘোর ষেঘ ছেক্ছেছে--গগ্গনে, 

একের বালিক! 

তরালে কাপেকার 1” 

৪) 

হায়, হাপ্ন ! এ'কি হু*ল কেম গো এখানে এল 

এমন ছুতের মেয়ে 1-এ কি বিধি-বিড়ত্বন ! , 

এর পিত। মাতা, হীয়? « বুঝিগে। পাবাখ-স্ায়, 
তাঁ নহিলে কোন্ প্রীণে নাহি করে অন্বেষণ ? 

মাভৈর্মাতৈঃ ! ওশো বনদেবী জাগ জাগ, 
ধর গো ধর গো এই ননী-মাখা পুতলীরে। 

তুমি না বাচালে এরে, আর কি কুটীরে ফিরে 

যাবে এ কচি মেরে? কাম খুস্ প্রক্কততি রে 

ঝাটিক? রে খাম ত্বরা 1. ধরেখ্যা রে বষ্টি-ধারা_ 
সরে যা রে অন্ধকার !--চপলণ লুক1 ৫র ঘনে! 

কোন্ প্রাণে এক যুটে আজ তোর? রুখে উঠে; ৃ্ 

বালিকা-হুত্যার»তরে হক্কার ছাড়িস্ বসে ৫ 
১৩ 

হায় গো, কি হ'ল, হায়! * * সবাই বপির-প্রায়, 
ক্ষুদ্র কঠ-চীৎকঢুরে কি ফা্তরা ষন নাছি গলে ? * 

আয়, বাছা ! আর আগ) আয়; গে মা! আয় আয়, 

* বুকদিয়েঢেকে রাখি তোকে লুকাইয়1 কোলে 

তোর মত সরলারে ভাঁদিত্ে নয়ন-ধারে 

দেখিতে পারি না আর, দেখিতে পারি না আর॥ 

* বালিকা! কুকি “খত দিষাদন্দহী শীতিঈহদেশ-বেহাগ রাশিণী-মোগে গীত হইয়।ছ 



জা, 

* নানাগুণালম্কৃত, সচ্চিরিত্র, কার্যাকুশল অস্তঃ 

অথ ভাষাবিবেক। 

নাটক নাটকা প্রস্তুতি দৃশাকাবো 
চদ্, 'অতৃদ্র ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়। বৈশা॥ 

মহিষী, মন্ত্রী; চেটা, সখী) 
[র্কাত্য লোক, বন্য ,লোক ও কঞ্চকী* 

 আর্্যদর্শন ।' বৈশাখ, ১২৮৮ 
রব সনির এলি 

আর বাছা ! আয় আয়) আক গো মা! কোলে আর, 

দেখি জব! প্রক্কৃতির কত দূর অত্যাচার । 
১১ 

হা হাঁ! পুন ওকি হ'ল [15 . নিরমম দন্থা-দল 

অসহায়! বালিকার বাধিয়া কোমর কর 

হইয়া] যমের প্রায়, কোথায় লইয়া যায় ! 

তরবারি ঘুবাইয়া কতই দেখায় ডর! 

বান্সীকি দস্থ্যর রাজ! করি'ছে কালীর পুজা, 

এই সব পাপী দহ্য সে মাদুর চর ) 

শ্যামার তৃপ্তির তরে বলি দিবে এ বালারে, 
দোহাই দোহাই, কালি! মেয়েটিরে রক্ষা! কর। 

এটি গে! বনের ফুল, বিপদে দিও ম! কুল, 
এ ফুল দ্বিখণ্ড যদি তোমার সম্মুখে হয়, 

তা হ'লে নান্তিক হ'ব, . তোরে নিশাচরী কব, 

যেখানে প্রতিম! প1ঃব, গু ড়াইব স্থুনিশ্চয়। 
শ্রীরাবকঞ্ণ রায় । 

। নাটক-চক্ড্রিক'। 
' (গত গ্রকাশিতের পর 1) 

প্রভৃতি নানা শ্রকার পান্ডের প্রবেশ 

সম্ভবিতে পারে, এজনা গ্রন্থকারের 

কেখল সাধুভাষায় অথব। লরঙা ভাষায় 

রচন1। করিতে প্রয়াস পাওয়া, তুষাব- 

ঘাতের ন্যায় নিক্ষল। যে পাভ্ররেরষে 

রূপ ভাষা, সেই পাত্রের মুখ হইতে সেই 

ন্ূপ ভাঁষ! নির্গত করান, সর্বক্তোভাবে 

কর্তব্য। | 
' চান « বৃদ্ধ ত্রাঙ্গণকে * কথুকী' কহে। 

বা 
অভিজ্ঞান-শকুস্তল প্রভৃতি নাটকে 

4 অস্তঃপূরচরো দ্ধ ব্প্রো চিরে নান | এই নিয়ম অতি হ্ৃদররূপে নিবন্ধ 
! ॥ চিকন নত রে পান ».. শত প্রি পর -সপেস্ন ৪ পস্ টিন পে ০০ ৩০০০০ রি রা পাচ 



বৈশাখ, ১২৮৮। নাটকণ্চক্ছিকা । € 
»োপপাপাপাপপীপিশিপাপাপারী পাপী পিশাপাশা পাশাপাশি পপপপপপপপপপা পপ পপ». 

তাহার মুখ হইতে ঠিক সেইন্ধপ 
ভাষা বিনির্গত করাইয়া! দিয়াছেন । এই 
নিমিত্ত নাটক-দীপিকা .ও নাটক-দর্পণ 

পৈশাচী, শৌরসেনী ও ব্রাক্ষদী প্রভৃতি 
নান! ভাষা কখনের নিয়ম দেখিতে 

পাওয়া যায় এবং এ" নিয়মানুসাঞে 

প্রাচীন কবিগণও তাহার সমীচীন 

টি করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গাল 

নাটকে শৌরমেনী প্রভৃতি ভাষার কোন 
প্রয়োজন নাই । কিন্তু, সময়ে সময়ে 

সংস্কত, উড়িয়া, উর্দ ও সাধারণ হিন্দী 

ভাষার আবশ,কতা দেখিতে পাওয়া 

যায়ঃ হুতরাং গ্রস্থকারের এর কয়টী ভাষার 

| কিছু-কিছু জান আবশ্যক। 

অথ শ্লিষ্ট রচনা। 
সময়ে সময়ে নাটক মধো-পাত্র-বিশেষ 

ম্বার। শ্লিই কথোপকথন, দর্শকদিগের 

 চিন্তকে এক বারে আর করিয়া ফেলে। 

বাহার! যথার্থ রসজ্ঞ। তীাহারাই শ্রিষ্ট 

রচনার মর্ম ও ফাৎপধ্য বুঝিতে পারেন। 

নাটকে এরূপ রচনা-স্থানকে পতাকা- 

স্থান কছে। ইহার উদাসরণ-গ্বরূপ 

ৃ একটী আশ্চর্ধা দৃষ্টান্ত এই খানে প্রদর্শিত 
হইতেছে । যথা-- 
তার পর,কুষ্ণ দাম-দানাদি উপায় প্বারা 

রাধিকার মান-ভঞ্জনে অসমর্থ হুইয়, 
বিদেশিনীর বেশঁ-ধারণ পুর্বাক করে 
একটী বীণ! লইয়া, ধীর সমীর নামক 

স্থানে কেলিকুজের দ্বারে গিয়া এই 
গানটা গাইতে লাগিলেন । গীত, যথা-_- 

প্রভৃতি নাট শাসনে প্রান্কৃত, মাগধী,, 

পপ$নলে। রাজার ঝি 

ভোরে কফিতে আমিয়াছি 

সেনাগর ধনে পরাণে ব্রিলি 
৪5 একাজ করিলি কি? 

চবেস্কা অবসান-কালে, 

কি জামি কিসের ছলে, 

বিরস বয়ান, নেহারি তাহার 

নখ ভিজিলি আখি-জঁলে। 

পড়িয় মানের দায়, 

চরণে ঠেলিলি তায়, 
কিসের লাগিয়া, এমন হইলি 

কেন ব1 ঠেলিলি পায় ?” 

অনস্তর মানিনী রাধিক তান-মিলি- 

এই গীতিকা শুনিয়া অতম্ত উদ্যান 

হইলেন, ক্রমে তার প্রাণ অস্থিব হুইল, 
তখন রঙ্গদেবী নামে সঙ্গীরে ডার্দকয় 

অতিস্মহ গ্রে বলিলেন “রঙগদেবি 

দ্যাখ দেখি পথে কে গান কোচ্চে।” 

রছঁভা বী এই কথ! শুনিয়া যে আস্তে 

বর্পিয়া বাহিরে গেলেন এবং একটু পরে 
কুঞ্জে প্রবেশ করিয়] বলিলেন “প্রিয় সধি 

একটী শ্তী্ঘপ্লাক বীগা-সহুকারে গা 

করিয়। ভিক্ষা করিতেছে; কিস্ত, তাহা 

মুখ ঘোমটায় ঢাকা; এজন্য" চিনি 

পরিলাম না। বোধ হয়? কোন সম্ভাং 

বংশীয় ,ক্্রীলোক, গন্মিব হ্োয়েচে বোনে 
লজ্জায় যু ঢেকে ভিক্ষা কোরে বেড়া 

ত1 আমাদের পরিচয় নেবার প্রয়োজ 

কি? চাডিভিক্ষা দিয়ে বিদায় ' কো 
দাও”-_- 

এই কথা গুনিয়| কৃষভাঙ্থ-কুমার 



৮ 

(লিলেন “সখি! ধ্দি তিনি কুঞ্জ-যধ্যে 1 
মালেন,তবে এই খানে তাছাকে ডাকিয়। | এখন দুঃখিনীর অদৃষ্ট-জ্রুমে পুড়ে গিক্লেছে। | 

রাধা । (ম্বগত) ভাল বাসা ছিল, | 

(প্রকাশে) বিদেশিনি ! | 
তোমায়ধআ'র'অধিক কি বলিব, আমার | 

গান 1. 

রঙ্গদেবী শ্রবণ-মাতর তথায় গিয়া, 
ধর্দেশিনীকে ডাকিয়া আনিলেন ॥ 

 বিদেশিনী গান করিতে করিতে কুঞ্জ 

পবেশ করিলেন। 

রাধা । ধদেশিনি! তুমি বেশ 

শইতে পার, তোষার গল! ধড় মিষি। 

বিদে। আজ্ঞে আাপনার। ভাল ফূলি- 

লই ভাল, নচেৎ কিছু নয়। 

রাধ।। বিদেশিনি! তুমি কোথায় 
াঞফ ? « 

বিদে। আজে পথে পথে। 
রাধা । আহা! বিদেশিনি! অমন 

স্থ। ,রোলো মা-_বিদেশিনি ! তোমার 

করেছ নেই, বিষ্বেশিনি ? র 

বিদে। আমার স্বামী আছেন) তিনি 

ধামাকে একাকিনী বাখিয়। প্িরাসে 

গয়াছ্ধেন। আজিও ফিরে স্সাসেন নাই, 

ছাই শ্বামি-বিরহিত হইয়া, োড়। 

পটের জন্যে পথে পথে ভিক্ষা কোরে 
'বন়্াচ্চি। 

| স্বাধা' কেন বিদেপিনি! হোমার 

ক বাড়ী নেই? ৃ 

 বিদে। আনে না) ছুংখিনীর আবার 
রাড়ী ঘ্বর কি? পথে পথে ভিক্ষা করি, 

গাছ"তলায় শঞ্ধন করি। 

রাধা । ভাল বিদেখিনি! তোমার 

ক ব্বাসাও নেই; আমার মাথ! খাওঃ 

রি কোরে বুল।. 

'আর্যুদ্শশি | ' 
5252 পি | 

হিদে। আগে ভাগ বাসাই' ছিল,”! 

' এখন পুড়েছে। 

দশাও তোষার মত 5 অতএব,তুমি আমাব 

কুঙ্ডে থাক। বিদেপিনি ! 

নাম কি? 

বিদে। (একটু নিঃশব থেকে)__ 

আমার নাম ভাবিনী; ইত্যাদি,ইত্যাদি। 

পাঠক মহাশয় । 

করিতেছে ও এই “ভালবাসা” 

শবাটা যে কি সুন্দর নাটা-কলা-কৌশল 

ব্যক্ত করিতেছে, তাহা এক বার ভাবিয় 

দেখুন। এই স্থানের যথার্থ চাতুরী ও 
ভাব-মাধুর্ম্য ভাবিতে গেলে, শরীদুর 

সাত্বিক ভাবের সঞ্চার হয়, 

অথ সন্বোধন-প্রকার । 

সমাজ-মধো এবং সহ্ৃদয় সামাজিক- 

দ্বিগের সমীপে অভিনয়-কার্ধয সম্পাদন 

করিতে হুয় বলিয়।, ন'ট্রযোল্িথিত পাক্র 
গণের পরম্পর সম্বোধন করবার একটা 

গ্রথা প্রচলিত আছে এবং এই প্রথা 

নাটা'শাস্ত্রেরে নিয়মান্ধুনঃরে 

নিয়মের অন্থন:গ রুদ্ধ কর্তব্য; 

এই কথোপকথন । 

এই খানে যে অপরূপ মাধুর্য ব্যক্ত | 

চলির। 

আসিতেছে । বাঙ্গাল! নাটকেও -৫মই ৃ 

; ভ্াঙ্কা | 
না করিনে, শিষ্টাচারেন বিরুদ্ধাচরণ | 

কর! হয় এবং ধিনি যেরণ পদের বোক।, 

88 মেরূপ সম়ম-রক্কা কর! হয় 

বৈশাখ, ১২৮৮ । | 

তোমার | 

শী সি সম পপ 
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গু টি 
রি 

না) স্থৃতরাং ষশ্বোধন করিতে হইলে, 

প্রাচীন নিক্ষম ও প্রথার অনুসরণ করাই 
একাস্ত কর্তব্য । 

যথা-__- * রত 

ভূতাগণ রাজাকে 'ম্বামিন্্* বা 'দেব' 

বলিয়। ; অধম লোকেরা “মহারাজ 

বলিয়৷ ; রাজর্ষিগণ ও বিদৃষন্চ “বয়স, 

বলিয়1) খষিগণ “ রাজন্, অথব] ৬অপ- 

ত্যার্থ-প্রতায়-সিদ্ধ পদ দ্বার; (যেমন 

রামকে “দাশরথে' দুষাত্তকে পৌরব 

যুধিষ্টিরকে “পাগুব” বা “ৌস্তেয়+) 
এবং বিপ্রগণও অপত্যার্থ-প্রত্যয়-দিদ্ধ পণ 

দ্বারা অথব1 নামোল্লেখ পুর্ব্বক স্বোধন 

করিবেন। 

রাজর্শ বিদূষককে নাম দ্বারা অথবা! 
“বয়মা+ বলিয়] ; নটা ও হ্ত্রধার পরম্পর 

আর্ধা ও আধ্যে বলিয়।; স্থাব্রধার 

পারিপার্থ্িককে 'ভাব' বলিয়া; আত্ম- 
সদৃশ বাক্তিকে সমকক্ষ ভদ্র লোকে 

'বয়স্য বা 'ভ্রাতঃ বলিয়া সম্বোধন 

করিবে । 

দূত ও আর আর অর্কীন লোক 

রাজাকে “দেব; বলিয়া; কৃতাতিষেক। 

মহিষীকে সকলেই «দ্দেবি!” বলির! 

সম্বোধন করিবে । ্ 
পপ উস শিপ এ হিপ পপ পি পট রঃ বি ২ সু 

অধ লোকের অমাতাকে “আর্য” 

বলিয়া ; বিপ্রগণ “ অমাত্য” বা! «সচিব? 

বলিয়া; সাধারণে দেবর্ধিকে অথবা 

অন্যান্যধুনি-খবষিকে 'ভগবনৃ' বলির।) 

নাটক-চজ্রিকা | 

পর়ায়ণ! তৈত্ববী বা বৈষণবীকে 'ভগবতি! 

বলিয়া; যেরাজা রথী ও ৃ্যাশীল 
মারি তাহাকে জামুদ্মন্” এবং তি 
নীরথিকে £হৃত* বলিয়া সন্বোধা 
করিবেন ।* | 

যুবরাজকে “ভর্ভৃদার* বলিয়।; রি 
শ্রেণীর লোকে রাজকুমারুকে সৌম 
বা “ভত্ত্র' বলিয়া; এবং প্রজজাবর্শ 
পরিচারিকাগণ রাজকুমারীকে * 

দারিকে 1 বলিয়া! সমাহ্বান করিবে। 
শিষ্গণ আচার্য্যকে “উপাধ্ায় ৮ 

“আচার্য্য * বলিয়া! ; পুজনীয় ব্যক্চি৫ 

অন্যান্য ব্যক্তিরা 'আধ্য, মহাশ? 
শহাত্বন ও মহোদয়” প্রভৃতি সম্মা 

হৃচক সম্বোধন-বাকো সমাহ্বান করেতে 

রমনীগণ শ্বশুরকে «আর্য শত্রু 
আর্য” স্বমীকে “আধ্ধযপুত্র” আগনা 

সথী বা! আত্ম-সদৃশ স্ত্রীগণকে “হল! 
(স্্যালী ) বলিয়া্দত্বোধন করিবে । 

যাহার! পাষণ্ড তাহাদ্দিগকে তৎকাক 
প্রচলিত বাখ্বিশেষ দ্বার! সম্বোধন করিবে 

ধেমন “কপালিক “ভণ্ড + হুরাত্বনৃ 

“অরে ছুরাশয়!” “মুর্খ!” “বর্বর 
উত্টাদি। যে গুলি অবশিঞ্চ থাকিজ 
কর্ম, বিদ্যা ও জাতানুর্ীরে তাহাদে 

সগ্ছোধন স্থির করিয়া! লইবেন । 

এই সম্বেধন-প্রকার যে নাটকে 

ঈধ্যে চালাইতে হইবেই, এরূপ কো 

কথা নছে। তবে এই নিরমাসথুসাং 
চলিলে, অনেকাংশে শিষ্টাচার নংরক্ষি। 

হইঙ্ঠে, পারে । আর যদি এই সক 
টির 
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দ ব্যতীত ব্যক্কি-বিশেষের সম্মান, 
এগীরব এবা আদর-হ্চক অন্য কোন 

দ্বারা কেহ মন্বোধন-প্রণালী প্রচলিত 

'রিতে বলেন, তাহা ও মামাদিকদিগের 

'চি অন্ুসারে অবশাই আদররীয় হষ্টবে। 

অথ গীতিকা | 

বাঙ্গাল! নাটকাদিতে মধ্যে মধ তান- 

-বিগুদ্ধ সুমধুব গীতিক প্রয়োগের 

'স্টাস্ত প্রয়োজন ; কারণ, সমযোটিত 

গ“্বিশেষ দ্বারা কি ভ্ুর্দয়ালুশ্রোত্- 

[ ফি সাধারণ জন-লমাজ সকলেই 

'মোহিত-চিত্ত হইয়। থাকেন। অতএব 

বল বক্তত।, 

1ন কিংবা! পাত্র-বিশেষের শুফরুদিত 

চ্যার্জির পরিবর্তে মধ্যে মধ্যে কোন 

চান,পাত্র ছার! গীতিক। প্রয়োগ*কর। ৰ 

তাস্ত আবশ্যক । 

এই গীতিক। সাক্ষাৎ গু উপাংগু4:দে 

হ প্রকার। 

ৰ 
ঞ হজ 

টি বা ই ০ ০০ 

পরস্পরের কথোপ-, 

আর নেপথা 

হইতে যে গীতিকার অবতারণ। হয়। 

তাহাকে উপাংশু-গীতিকা কহে ॥ 

* অথ নৃত্যকলা । 
অঙ্গ-বিক্ষেপার্দি দ্বারা বিবিধ নটন- 

কৌশলকে নৃতা-কল! কহে । অভিনয়- 

কালে সঙ্গীত-চতুর পাত্র-বিশেষের 

ভান-মিলিত গীতিকা-গ্রয়োগ যেরূপ 

মনোহর, স্ত্রী-জজনোচিত নুত্য-কলাও 

তদ্রুপ নয়নানন্দকরী ১; অতএব রঙ্গ-মধো 

দুই এক বার নৃত্য-কল1-গ্রয়োগ মন্দ 
নঙে। ছুরগেশ-নন্দিশী নাটকের মধো 

কতলু খা যখন বিমলাকে সম্মুখে 

বদাইয়া নর্ভকীর নৃতা-কৌশল দেখিতে 

লাগিলেন, তখন যে সে দৃশ্যটা কিরূপ 

চিন্ত-বিমোহন হইয়াছিল, তাহ! যে 

দর্শকেরা, নয়ন-গোচর করিয়াছেন, 

ূ তাহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন। 
ধজ্-স্থলে ফোন পাত্র | জটিল সন্নানী। 

স্বাস্থ্য । 
(8৫$ পৃষ্ঠার পর) 

গর্ডাশয়ের অভ্যত্তরস্থ বীজ বাযুঞকর্তৃক 
ভ ভাগে বিভক্ত হয়, সন্তানও €সউ 

জ্যাক জগ্মে। যমজ বা তিন চারি সন্তান | 
১ক্মিবার ইহাই কারণ; যেভাগে খোণিত 

(খিক থাকে, তাছাতে কন্যা ও যে 

গে শুক্র জাতি থাকে, হা 

পুত জন্মে (১)। গর্ভাশয়ের বাঘু বক্কৃত 
থাকিলে অথবা শুক্র শোণিতের «কোন 
৩০244 বিটি নিক সিটি সি ই 

(১) “বীজেহস্তবায়ুন ভিন্নে 
স্ব জীবো কুক্ষিমাগতৌ, যসাভিত্যতি ধীয়েতে--”* 

বৈলাখ, ১২৮৮। ূ 
৩ 07555950787 858 

কর্তৃক যে গীতিক1 প্রযুক্ত হয়, গ্তাঞ্ছার র 

*নাম সাক্ষাৎ গীতিক1) 

এত বা এ এরপর এ 

ূ 
| 

ৰ 

(হুশ্রুত, শারীর জ্ছান। ) ৃ 
গুক্রাধিকং দ্বৈধমূপৈতি বীজং 
সা তা মাসহিতৌ প্রহতে” 

শা িস্টিটীীশি শিশির শীশিতি শশী শি 

য় রি 

! 
7 

] 
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ক্ষণ প্্যাুত। বা তেজোছাস থাকিলে, | ূ 

ব1 পিতা মাতা আমিতাচারী হইলে, । 

সম্ভান নান। রূপ কদ্মে ২) । কাণ, খণ্ড, 

* স্বাস্থ্য । 
. . 

৮ 
রী 

হা ॥ 

১০০ এতে আসা গে শিস পি অই পি স্পা তেরা? 

অরাযুর এরূপ বিকৃতি অনেক দেখ 

। গিয়াছে, আর্ভব-শোণিতের রোধ 
1 তাহার প্রধান কারণ; আর্ভইশোণি 

বধির,বিকুত পুত্র জক্মিবার ইহাই কারণ, | পশুত্ব না থাকিলে, গর্ভাশক় গং 

তোমার সম্তান বিকলাম্ হয় তোমার 

কখনই ইচ্ছা নছে ; অথচ তুমিই তাহার 
হেতু নষ্ট করিবার ক্ষতা থাকিলেন্তঃ | 

ৃ করিতেছ না; কিংবা রিপুর বশীভূত হইয়া : 

ৃ তুমিই তাহার প্রয়োজক হইতেছ,» ইহা 

ৰ কি সামানা ছঃখের বিষয় । এ কথা 

এ স্থলে বিশেষ বলার আবশ্যকতা 

নিশ্রয়োজনীয় । 

হুশ্রুত এক স্থলে বলিয়াছেন, খাতু- | 
ন্বাত] নারী, স্বপ্রে মৈথুন করিলে, বাযু। 

আর্তব-শোণিতকে কুক্ষিতে আনিয়। 

| গর্ভ উৎপাদন করে) তাহার মাসে মাসে 
গর্ভের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, এনং 

পৈত্রিক গুণ-বর্জিত জরায়ু বৃদ্ধি 
হয়।” (৩) 

রত্তাধিকং বা বদি ভেদমেতি 
দ্বিধা শুতে বা সঠিতে প্রন্ুতে, 
ভিনত্তি যাবহুহ্ধ!' প্রপন্নহ, 
গুক্তার্তবং বাযুরতি প্রতৃদ্ধ১, ৭ ও 

যাবস্তাপত্যানি ধখা বিভাগং ।* চঃ শাং। 

(২) চর়ক ও স্শ্রুতের শারীর স্হান, দ্বিতীয় 

অধার দেখ। 

(৩) খতু-স্নাতা! তৃষা নারী 
স্বপ্পে মৈথনদাচরেৎ 
হ্মার্তবং বাঁয়ুরাদায় 
কুক্ষো গর্ভং করোটি হি। . 
মাসি মাসি বিবন্ধেত 
গর্ভিণা! গর্ভ-লক্ষণং, 
কললং জারতে তন্যা 

বৈর্জিতং পৈদ্িকৈগু পৈ:।” 
৪ 

ূ চি 
৬ টি চে 

| 
ৰ 
হেতু ,সেই শুক্র হইতে যে সস্তান উৎপ 

| 
ূ 

৷ উৎপাল্তে উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া গ* 

কর1 উচিত নকতহ। ) 

“আত্ম বৈ জায়তে পুতঃ--“কথা? 

অমূল্য * শুক্রই পুক্ষেরধলের কারণ 

বলই জীবনের আত্মার চিরস্থাগ্থিত, 

হয়, মে বাস্তবিকষু নিজের আত! 
রূপান্তর-মাত্র। কালিদাস রঘুবং 

বলিয়াছেন)” দিলীপ*নন্দন তাহ 

মূত্তির রূপান্তর-মাত্র:৮(5)বস্ততঃ বুদধিদ 
| জনক যদি “'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার! 
| এই স্বর্ণ অক্ষর কয়েকটি উপরু" ্ 
1 রাখেন? তাছ হইলে খ্বভাব-যুক্ধ নন্ত: 

প্রাপ্ত হয়েন।  £ 
গর্ভ উৎ্পন্ত হইলেই আ্ী-সন্তে 

সবিশেষ 'নিবিদ্ধ। জ্লাতগর্তা-সম্ভো 

বীজের যে বিকৃতি হইবে, ইছা। সহকে 
'উপলব্ধি৯, হয়! আধুর্বেদ উপদে 
দিয়াছেন।-““পুর্বোজ বিধানে 1 

সংস্তাগ করিয়া এক মাস অর্থাঞ পুনরার্ত 
কাল পর্যান্ত দপেক্ষা কর! উচিত " ( 
888 পি আপ || আস সপ জি চর শপ পপ পা শপ 

ূ (3) “অমপ্যে চীনেন নি “জল্পনা, 
চ্ছিতৈরতেহা ক্ষিতিমন্তম্থয়ং | 
্-সস্তি-তেদেন ওপার পর্ন, 
পাতঃ প্রজানানর সর্গমাধ্ানঃ 20? 

(রঘুবংশ ; ওয় সর্গ, ২৭ গ্লোক 

(৫) ধবং তামতিনংগম 
পসবেসৌ। রাঃ প্রঃ!) . 



স্২ 
স্প্প্পস্পিস্্পিস্পা্প স্নান 

_সদ্যোগৃহীত-গর্তার লক্ষণ-স্লে চরকা- 

1 যয বলিয়াছেন। (৬) “লালাপ্রসেক 

পীমুধিয়। জল উঠা) গাত্রের গুরুতা, 

1 ঘজ-সাদ, তন্ত্র ('নিত্ার্তার নাছ 

রটষ্টা) হরণ, হাদয়-বাথা, 'তৃধি ও 
চিনির বীজ-গ্রহণ সগ্র্যোগৃহীত-গর্ভার 

কণ। লুশ্রুভাচারধ্ায বলিয়াছেন, 

খমবোধ, গ্রংনি, পিপাসা, 'দক্খির 

বাধসাদ, শুক্র-শোণিতের অববন্ধ ও 
মামির ক্করণ সদ্যোণৃহীত-গর্ভীর, লক্ষণ 
হা); আর ভতনঘয়ের মুখ-রুষ্ণতা, রোম- 

গণ্ভ্রর উদগম, চক্ষু-পক্ষের সর্বদা মং- 

1 লন, অকারণ বাস্তবেগ, উত্তম গন্ধে ও 
'যেখখগ, মুখ হইতে জলত্রাৰ এবং অবসাদ 
ক গুলি গর্ভিণীর লক্ষণ(৮)। নৃত্রন গর্ভিনী 

[ন্বকধা অনুধাবন করিতে কিছু অশক্ত, 
$কিন্ধ স্তনদ্বয়ের রূপান্তর তাহাদের 

চকে জানিবার এক অতি মহজ উপায়। 
তু) বাভট অন্যান্য জুক্গণের সহিত 

£্ 

(৩) “নিষ্ঠীবকা &গীরবমঙ্গ-সাদ- 

সবন্দা-প্রহধৌ'হদয়-বাখা চ। 
ভূপ্তিশ্চ বীজ-গ্রহণথ যোন্যা-.. 

খর্তসা সদেোহমুগতস্য লিঙ্গং । চঃ শাঃ। 

(৭) “তত, সদ্যো-গৃহীত-গর্ভায়। লিঙ্গানি,-- 
মা গ্লানিঃ পিপাসা সকখি-সদনং গুজ্ঞ- শোশিতংবা, 
ক্ষশ্কারণঞ যোনেহ ” হঃ শা. 

৬৮) “অনয কাক সুখত৭ *রোম-রাজাদগ্ত্তখা, 
ষ-পল্্াণি চাপাসা।ঃ সংশীল্াস্তে বিশেষতঃ। 

 কমেতশ্হর্দয়তি গন্ধানুত্বিজতে শুতাৎ, প্রসেকঃ 
টকা রি লিঙ্গ-মুচ্যতে ।” 

(হঃ শা) 
রি (৯), রি টিন শুনো পীনো শ্বেতান্তে। কৃফ- 
কী $ বাভট। 

০ সি পরস্পর ০০০০ পর ১ প্র 

'আব্্যদর্শন |: 

০০ 

বৈশাখ, ১২৮৮) 
8 ০৮৯১০৪ 

'বলিয়ঠছেন, গর্ভিতীর আয্লে ইচ্ছা, নন্য়'' 

পীন, শ্বেতাস্ত ও ক্ষণ চূচুক হয়। চরকা- 
চার্ধাও বলেন,_(১০) আর্তবা দর্শন- 

সাম্য, আস্া-আাবঃ অন্নে অনভিলাষ, 

বান্তবেগ, অরুচি, অল্পে বিশেষ টচ্চা, 

নানারূপ, ভাবে শ্রদ্ধা ও প্রণয়, গাত্রের 
গুনতা, চক্ষুর গ্লানি*ভনে দুগ্ধের সঞ্চার, 

ওষ্ঠ ও স্তন-মগুলের অত্যন্ত কুঝবণত?, 

পাদ-শোথ,লোম-রালিরওযোনির সামান্য 

জালিত্ব এই গর্ভিণীর লক্ষণ কিন্ত এ 

সকল ক্রমশ: গ্রকাশ পায় । সদ্যোগৃহীত- 

গর্ভার পুর্বোল্িখিত লক্ষণের অনাতম 

বুঝিয়। বুদ্ধিমতী রমণী সম্তোগের পরই 
গভোতংপাদন অন্থভব করিয়াছেন, অনেক 

শুনা যায়। আর বুদ্ধিমতী হইলে, 

গর্ভে কি সন্তান হইবে, বলিতে পারেন, 

চরকাচার্ধ্য বলেন,--(১১) যাহার কন 

হইবে তাহার বাম অঙ্গের চেষ্টা, পুরুষে 

অভিলাষ, স্ত্রী-বিষয়ে স্বপ্র, স্ত্রী-নামধের 

(১*) জ্ছার্তবাদর্শন-সাম।মাস্য-সংশ্রণমনরা- 

ভিলাহঃ সুদ্দিবয়োচকোহস্নকাম্যতে। চ বিশেষেণ 

অসধা-শ্রণয়নক্টোচচাবচেষু ভাবেধু গুরুগাত্রঞং 

চচ্ুষে। গ্লানিঃ স্যনযো: অন্যমোষয়োঃ অন-মওল- 

য়োশ্চ কাফ্য মতার্ধং হবয়খুঃ পাদয়ো বীযলোম- 

রাজ্য যোন্যাশ্চ জালত্বমিতি গর্ভে পর্যযাগতে 

বূপাণি বস্তি । চরক। 

৯» (১১) সব্যাঙ্জ-চেষ্ট। পুরু বার্থিনী স্ত্রী, 

স্বী-ন্বপ্ন-পানাশন-শীল+চেষ্টা, 

সব্যা-গতা ন চ বৃত্তগভ' 

সবা প্রদুষ্ধান্ত্রিরষেব হতে 

পজব,তো। লিঙ্গ-বিপধ্যয়েশ। 

পির জি পপ পি ভিপি 

০ সপ পপ পা সপ পা পপর 

পা এস সপ পর পরস্পর পপ সস 



। বৈশাখ, ১২৮৮ 

| প্রব্যেপান ও অশন-শীলত। ও. চেষ্টা 

| হয়, এবং বাম ভাগে গর্ড-পেশীর নায় 
| অবর্তূল আকার বৃদ্ধি ও বাম স্তনে ছুগ্ 
হয়।--পুর হইবার হইলে, ইহার ঠিক 
বিপরীত লক্ষণ ঘটে, এবং গার্ড, বর্তলের 

আকার ধারণ করে। ভাব-প্রকাশে 

লিখিত মাছে (১২) ছই "মাসের পর 
কি যস্তান হইবে, স্পট জান! যায়) 

নপুংসক হইলে, অন্যান্য সকল লক্ষণ 

ূ মিশ্রিত ভাবে প্রকাশ পার, এবং গর্ভ- 

ূ বর্তল অপ্ধ ফলের ন্যায় যোধ হয়' 
৷ গর্ভিণীর এই সকল লক্ষণ, বিশেষ-রূপে 

জানা থাকিলে, অনায়াসে কি ঈস্তান 
হইবে, বুঝিতে পারা যায়। 
গর্ডোৎপাদ্দনের মুখ্য কারণ ।- গুক্র ও 

সস সপ সপ 

| গর্ত! গর্ভাশর়ে লক্ষাঃ পিগাকারোহপরং শৃণু। 

দক্ষিণোর: হুপ.ঈঃ স্যাৎ প্রসন্ন মুখ-বর্ণতা, 

পুন্নামধেয় স্রবোধু স্বপ্রেঘপি মনোরখ+, 

আত্রাদি-ফলমাপ্লোতি স্বপ্নেযু কমলাদি চ। 

কন্য। গর্ভবতী গর্তে পেশী মাসি দ্বিতীয়কে, 

পুত্র-গর্তস্য লিঙ্গানি বিপরীতানি চেক্লীতে, 

| নপুংসকো বদ1 গর্কে তবেধগর্তোহর্বদাকৃতি। 

| উন্নতে ভবতঃ পারে পূরস্তাছুদরং মহৎ | 

অর্ববদং বর্তলং ফলার্তুল্যং (ভাব প্রকাশে ।) 

* স্বাস্থ্য । 

৷ (১২, পুত্রগর্ভযুতায়াস্ত নারধ্যা মাসি দ্বিতীয়কে। 

| দক্ষিণাক্ষি মহত্বং স্যাৎ গ্রাকৃক্ষীরং দক্ষিণে স্তনে , 

| * কেহ কেহ এই প্রয়োজনীয় নু্গর প্রত্তাবকে জর্গীল মনে করেন । 

| যথার্থ বিবরণের ফলোপধায়কত বহার! দ্বীকার করেদ, গ1হাদের নিকটে “ক্থান্থ্য” প্রর্ঞাব 

পরষ উপাদেয় পদার্থ হইবে। ইহা! অঙ্গীল হইলে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক অংশ অপাঠ্য হয়। ম। 

০ 
চি 

সস 

শোণিত, বিশুদ্ধ শুক্র-শোনিত হইগ্না$ 
যদি অন্যায় সহবাস করে, তাহা! হইলেও 

বথেষ্ট অনিষ্ট হয়  সুক্রিত ধলিয়াটছন।-- 

(৯০) যে মোহবশতঃ ভ্্রীর সহিত খু 
কালে *অঙ্গনার ন্যায় সহবাস করে, 

তাহার স্ত্রীলোকের ন্যায় শশ্ু-গু-র ছি, 

পুরুষাঙ্গ-হীন ষণ্ড সন্তান জন্মে। একপু 
স্ত্রী ও গ্ুরুষের দোষে শ্রন্তান বিক্কঙ 
হওয়ার ভূরি ভুরি উল্লেখ দেখা যায়। ; 

কুলছ্ধু বিকার, বীজের দৌষে ঘটে 

(১৪) কুলজ বিকার অসাধ্য । এক জনে! 

অনভিজ্ঞতায় একটি বংশ সমূলে ধ্বংমু 

হয়।” কুষ্ঠরোগ তাহার প্রশ্চাক্ষ প্রমাণ । 

আয়ুর্বেদ বলিয়াছেন,--(১৫) পম্পতীত 

কুষ্ঠ থাকিলে, তজ্জনিত গুক্র-শোণিতেহ 

দুষ/ত। হেতুঃ তাহা! হইতে যে বস্তার 

জন্মে, সে সন্তান কুষ্ঠরোগ প্রাণ হয়। : 
প্রনৃপেত্র কুমার রায় কবিরাঁজ।, 

হি ঃ 

(১৬)বযো! ভাষা ্বামৃতে। মোহাদঙ্গনেৰ ্রবর্ততে, ; 

তত স্ত্বী-চেষ্টিতাকাবো জায়তে যড-সংজ্রিতঃ। 

(১৪) হে চাপি কেচিৎ কুলজ। বিকর]। 

তবস্তি তাঞ্প্রবদন্ত্যসাধাং ॥ নিঃ। 

(১৫) « দম্পত্যো: কুষ্ঠ বাহুল্া। 
» জষ্ট-শোপিত শুক্তয়োত, 

* * যদপত্যং তয়োর্জাতং 
জেয়স্তদপি কুষ্টিনং।” সপ আল অঠ | তপতি হশসন এ পাপ | জি 

চা 

নে 

ৃ 
আর্ধ্-চিকিৎসাধিজদের ; 



ন্ ১৪ 
টিসি 

আধ্যদর্শন । বৈশাখ, ১২৮৮। ্ 

ূ 

নেপোলিয়ন বোনাপার্টি। 

এই সংসার-ক্ষেত্রে সকলেই আপনাপন 

প্যাতি-লাভার্থ যত্ববান্;) কেহ ধর্ম 

বিষয়ে, কেহইঁরাজ্য-শানমনে, কেহ গ্বদেশ- 

উদ্ধারে, কেহ রণক্ষেত্র, কেহ বা 

নির্জনে, কেহ ব1 সছত্র লোক-পরিপুরিত 

অসামানা সভা-গহে, কেহ ব। পুস্তকে, 

,ঠয কোন বিষয়েই হউক না, প্রতিপত্তি 
“লাভের জনা'লালায়িত। এট জন্য কেহ 

রি নিভৃত বন-প্রদেশে একাকী বনশোভা 

দর্পন করিয়! উত্ভিদ্গণের তব- নিণয়ে 
মুখস্থক) কেহ বা ভ্রামামাণ পৃথিবীর 

১আস্ত্তরীণ প্রক্কৃতি অবধারণে বত্ববান্; 
চফেছ বা অবনী, পাতাল, অনিল, অনল 

₹ইতাদি পরিতাগ করিয়া হুছুরস্থিত 
লৌরজগতের প্রকৃতি নিরূপণে যত্বশীল ; 

(কেহ বা অসংখ্য শক্রবেষ্টিত স্মানের 

মধাস্থলে থাকিয়! বার-দর্পে তাহাদিগকে 

প্রতিহত করিবার উপায়-উদ্ভকাবনে 

সচেষ্ট ।, এইকূপে যে দিকে যাই-_ষে 
স্থানই দেখি,এসই খানেই দেখিতে 'পাই, 

সকলেই কোন না ক্লোন বিষয়ে সৃখিতি 
প্রাপগাশায় ছুটাছুটি করিতেছে-_দেই 

খাতি বাহার! সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়। 

কুতবার্যা হইয়াছেন, তাহারাই জগতের 
আরাধা। তাহারাই তাহাদের পর্ববর্তী 

বকুসৃস্থিৎভু, সকলের আদর্শস্থানীয়। 

ূ 

| 
ইকশোর। 

ূ কিন্তু, এহ অসংখ্য জাব-মগুলীর মধ্যে 

€সই জীবনের এক-মাত্র লক্ষ্য-স্থানীয় 

সুখ্যাতি কয় জন পাইয়াছেন ? যাহারা | 

পাটয়াছেন, তাহার্দের সংখা। অতি 

সামান্য। এই অসংখ্য মনুষ্য-পুরে 

ও পৃথিবীর অসংখ্য মন্ুষা মধো | 
তাহার্দের সংখ্য। অতি সামান্য । এমন 

কি, ফরাগুলি দ্বারা তাহ! সহজেই গণন! 

করা যায়॥ আমরা ইহাদেরই মধ্যে 

এক জন অসাধারণ বাক্তির বিবরণ লিপি- | 

বন্ধ করিতে উদ্াত হুইয়াছি। যিনি 

সামান্য বংশে জন্ম পরিগ্রাহ করিয়াও স্বীয়! 
ভুঙ্গ-বীর্ধয ও বুদ্ধি-কৌশল-প্রভাবে ইউরোপ 

থণ্ডে 'অতাত্তত কাধ্যকুশলতা। প্রদর্শন | 

করিয়! গিয়াছেন--খিনি একাকী অসংখ্য | 

শক্র-ম গুলীর মধোও থাকিতে কিঞ্িন্মান্্ ! 

ভীত হইতেন না--যাহার নাম গুনিলে 

এক্ সময় অশীতিতম বৃদ্ধ হইতে অপো- র 
গণ্ড শিশু পর্যন্ত সকলেরই গাত্রচদ্ধ 

শিহরিয়া উঠিত--যাহার কাধ্য-নিচয় 

অশ্টদশ শতাবীর শেষ ও উনবিংশ ঃ 
শতাবীর গ্রারস্ভ পধ্যস্ত ইউরোপীন 
ইতিহাস বলিয়া *অভিহিত-্যাহার | 

তুদ্র-বলের, দোর্দাগু প্রত্তাপের নিকট | 

সকলেই নত--দেই মহাবীর নেপো- 
লিয়ন বোনাপার্টির াল্য-জীবনী পানিতে | 



৪০ সিল সি পিসিপিসপাপি টি পিষ্ট? শত পাপী শিপ িাসািপসিপা ত শশা পি ২৭ স্পীশ। শিস পি রর বিন 

অবসর 

| বৈশাখ, ১২৮৮৭ তর বোনাপার্টি। রা ১৫ 
27525465894 ৪৮৮ এসি এসি ০০ জি আবাল বিএ আর শক বত সিটি ৩০১ আত হস্ত ছা এজ! | 

বোধ হয়) অনেকেই সমুত্ম্থৃক হইবেন। | মেই কর্শিকা-ন্বীপের সামান্য লোকের 
আমব] পৃথিবীতে যত বীব দেখিয়াছি, 1*সন্তানেরাই তাহাব ক্রীড়ার সঙ্ঈঈ ছিল ॥ 

তন্মধ্যে ইন্থাকে সর্ব-প্রধান না! ঝলিলে 3, ৪ শৈশব-কাল হইতে তীাহান 

প্রধান বলিতে বাধ হুইব। আলেক্- রূপ কোন, সুযোগই ঘটে নাই॥ 
জাগার, জুলিয়স্ লিজর, হাঁনিবন্প্রভৃতি আলেবজাগার ্াতৃতি বঝোবৃদ্ধি স- 

অনেক অস্তত বীরাগ্রগণা ছিলেন সন্দেন্কু। কাবে অতুল ট্শ্বর্যের অধিপতি হয়া: 

| নাই । কিন্ত, আমাপ্দেব বিবেচনায় এট | ছিলেন, পৈতৃক মৈনা সুমন্ত প্রভৃতি 

ক্ষুপ্র কর্শিকান্ধীপ-বাদী দেই সকনরই | সকলই পাইক্াছলেন ; সুত্াং সামানা 

| শীর্ষস্থানীয় । কেন না আলেকজাগার | চেষ্টায় 'অপেক অথ ও ৈন্য লং গ্র্ 
| গ্রভৃতি বীবগণ সমরাঙ্গনে অলামান্য | কৰা ফর নহে । কিস্তু,'নেপো।লিয়ন। 

। অভিনব প্রদশন করিলেও, তাহার] | খয়োবৃদ্ধি সহকাবে কেবল অর্থহীনতাই 
সকলেই উচ্চ বংশ-মস্ত,ত ) বাল্যকাল | লক্ষ্য করিয়া গেদ করিয়াছেন) একবারে 

| হইতেই, তাছাবা রাকভোগ ও রাাত্ব | কখন সৈণ্য ৭! অর্থ কিছুই পান নাষট। 

। মান্য প্রাপ্ত হহয়ছেন। শৈশবকাল (৬িনি যাহা কিছু কবিয়াছেন) তাছ। 

| হইতেই তাহাদে আল্ঞ। শত শত দাদ ূ নিজের বুখি ও তূজ গ্রভাবে। নিজেই। 

ৰ দাসীতে লম্পারদন কবিয়াছে; আজ্ামাত্র ' অতি সামানা অবস্থা হইভে মনুষ্য-মন 

| শত শহযোধ তাহার কারধ।-সম্পাদনে | ও দূর উচ্চাভিলাষী হইতে পারে, ডং 
ব্রতী হটয়াছেন; বালাকাল হইতেই নানা! প্রাপণে রুতকার্ধ্য হইয়াছেন। হুষ্কপাং 

| যুদ্ধের সংবাদ বাখিক্লাছেন, হয়ত কোন ূ তাহার ক্ষমতা "অধিক বই আর কি 

ূ যোদ্ধার অপ্রতিহত বীরত্ব তিনি স্বচক্ষে ূ বলিব? এক্ষণে এই মঙাবীরের কৈশোর 

প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। স্থতর1ং আজন্সই আবস্থ! খর্ণনে প্রবৃত্ত হততেছি। 

( মেই মঞ্ল তাহাদের স্থৃতিপটে, আঘাত ভূমধ্য-সাঁগপস্থ কর্শিকান্বীপ অতি 

! করিয়াছে ও বয়োবুদ্ধি মহুকাবে সেই প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত, | 'এই 

ৃ সকল বৃত্তি ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিয়া | স্থলহু বিখ্যাত সেনেক! নির্বাপিত 

৷ তাহাদিগকে ক্রমে আরও উচ্চে ল্ইয়। | হহগ্মাছিলেন ; কিন্ত অষ্টাদশ শতাবীতে 

গিয়াছে। কিন্ত, নেপোলিয়নের মেকূপ থে প্রকঞ্জ বীধ্যের সাহত কর্শিকাখাসি- 

কোন হুর্ণবধাই ঘ্বুটে নাই। তিনি ] গণ ফরালী ও জেনোয়া-বালী হইতে 

| সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । | স্বদেশ রক্ষা! করিয়াছিল, তজ্জনা, ইহ! 
| কোন যোদ্ধা দর্শন কর! দুরে থাকুক, অধিকতর প্রলিদ্ধি লা করে। ইনার 

"| বিদ্যালয়ে পাঠাত্যানের পুর্বে হয়ত | অধিবামীর! প্রায় সকলেই সুশ্রী, বলিষ্ঠ 
্ | দ্ধের নাম পর্াও শ্রবণ করেন নাই; কন্ঠ, - পরিশ্রমী শ্ স্বাধীনচেতা । 



চি 

৯৬ 
ূ 

কেহই কাহারও নধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ 

হইতে “ইচ্ছা 

বশতঃই স্বদেশের খ্বা্ীনিতা রক্ষার জনয 
দময়ে সময়ে যে ভয়ানর সমর-তরঙগ 

ইথ্িত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? 

ব্ীপের জলবারুও এরূপ উপাদানে 
ধাংরচিতঃ ফ্েন্ উহ্ারা কখনই পরা- 

তন সা করিতে পারিবে না। যাহ। 

উক, যদিও ক'শক] পুরাকাল হইতেই 

ঝ্যাতি-লাভ 'করিয়াছিল, তত্রাপি নেপো- 

পিয়ন ঝোনাপার্ট উহাতে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, বলিয়াই,পৃথিবীর সকলেই 

ছার নাম সামাকৃরূপে অবগত ছইর! 

ন্ছন। কর্শিক! নেপোলিয়ন-রূপ অতান্তুত 

গ্যান্ধাকে বক্ষে ধারণ করিয়াই জগতে 

বিশেষ প্রসিদ্দিলাভ করিয়াছে) না হইলে 

আব্যুলবৃদ্ধবনিতা সকলেই উহার নাম 

বিদ্ধিত হইত কিনাসন্দেহ-স্থল।, 
| নেপোলিয়ন ঘে বংশে জন্মগ্রহণ কারন, 

তাহা সামানা ; কিন্ত তাহ! বলিয়া! তিনি 

নিতান্ত ভীন-বংশ-দন্ভৃত ছিলেন না) 
যদিও ত'হার বংশ পূর্ব হইতেই রাজ- 

সম্মানে সম্মানিত হয় নাই, যদিও 

তাহাদের কেছে কখন রাজ! ঝুলি 

অভিহিত হন নাই, তত্রাপি তাহা*ষে 

একটি গণনীয় ও ভদ্র বংশ বলিয়ং কথিত 

কত, তাহা নিশ্চয় । কেহ কেছ 

বোনাপুর্টি-বংশের পুর্বব খাতি গ্রতি- 

পাছনার্থ অনেক অহুসন্জানে বোনাপার্টি- 
নথ সাদৃশ্য তাহাকে রাজবংশোস্তব, 
কক. বা. কোন 'গ্র্থ কারের, বেহ বা 

এক জন পোপের জন্মদাত্রীর, কেহ | 

করে না) এই কারণ' 

২2১০৯০১০১১১ 

বৈশাখ, ১২৮৮ ॥ 

বা কোন সন্ধি-সংস্থাপয়িতার বংশ 

হইতে উৎপন্ন বলিয়! থাকেন। কিন্ত 

নেপোলিয়ন : তৎসমুদ্ধারই অশ্রদ্ধেয 
বলিয়া! গিয়াছেন। যৎকালে তীকার 

শশুর অস্টি যার মহারাজ। আপন জামতার 

বংশের বিষয় অনুসন্ধান করেন ও 

তাহাকে টেভিজোৌর (7755139) 

রাজবংশ হইতে উৎপর বলির! সম্মানিত 
করেন, তৎ্কালে নেপোলিয়ন এই মাত্র 

উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন “ তিনি 

তাহা বংশের রঙন্ক মাত্র।” অর্থাৎ 

হ?পস্বর্গের রডন্ক যেরূপ স্বীয় ক্ষমতা- 

প্রভাবে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ 

করিয়াছিঙ্গেন, তিনিও সেইরূপ; বংশা- 

জ্জিত কোন গেধরবই তাহার ছিল না) 

কেহ কেহ তাহাকে গথ রাজবংশ হইতে 

সমুভ্ূত * বলিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি 
বলেন “মণ্ট নটার যুদ্ধের পুর্বে তাহার | 
এই প্রকার কোন সন্মানই থাকে নাই । 

এ যুদ্ধের পর তিনি যাহ! কিছু রাজ- 

সন্মান প্াইয়াছিলেন মাত্র? এইরূপে | 
নানা প্রকার | নানা লোকে তীহাকে 

গৌরবে গৌরবাদ্িত করিতে প্রয়াম 

পাইয়্াছিলেন। কিন্ত বীর নেপোলিয়ন | 
তৎসমুদয়ই নিজমুখে অস্বীকার করিয়- 

ছেন। তিনি বংশ-গ্লৌরবের অভিলাষী 
ছিলেন না; কিন্বা জাত]ভিমানেও তাহার 

স্পৃহা ছিল না) সুতরাং অলীক মর্যাদায়! 

তাকে সন্ধষ্ট করিতে পারিত ন1।' 
তিনি বংশ-গৌরব অপেক্ষা আত্ম-গৌয়র 
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| গাল বাসিতেন ; তাহাই তাহার উন্নতির 

| প্রধান লহায় এবং তাহাই তাহার 
ভীবনের প্রতি কাধ্যেই প্রতিক্ষণেই দর্শন 

করিতে পারা যায়। 

যাহ] .হউক, নেপোলিক্রনের. প্ররূত 

ংশ-সন্বন্ধে যাহ! অবগত হইতে পার! 

বায়, ভাহা এই--নবর্ম শতাববীতে 

বেনাপার্টিগণ কিরৎপরিমাণে প্রতিপত্তি 

লাভ করেন; তথখর্ম*ইটালী তাহ?দের 

আবাল-স্থল ছিল; তথায় ফরেন.স নগরীর 
কোন কোন গৃহে অদ্যাপিও তাহাদের 

ধত-পতাকা-চিন্ধ দেখিতে পাওয়! যায়। 

যৎকালে ইটালিতে জিবেলাইন ও 

গুয়েল.ফ (0127991117798 21০0 006110))8) 

| উভক্কষ বংশ গৃহ-বিষাদে লিপ হয়, 

৮২ ২০৮ শশী পা সপে শিস্স শিস পস্পা শসা শী শপ স্পসস্পীশী সপ শী 

তখন বোনাপার্টিগণ জিবেলাইন-গণের 

সহ্থায়ত1 করেন । কিন্ত, যুদ্ধে পরাজিত 

হইলে, ইচ্ছার! স্বদেশ ত্যাগ করিয়! অন্যত্র 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধা 'হয়েন। 

ঈইাদের মধো একটী পরিষার এই 
কর্শিকান্বীপে আসিয়া বসবাস করেন 

এবং দ্বীপবাসিগণের ' নংমিলনে কিছু 

দিনের মধ্যেই বিলক্ষণ গণনীয় $ মাননীয়: 

হইয়া! উঠেন। অস্টিয়ার মহারাজা, 

নেপোলিক্নকে যে টে ভিজোর রাজবংশ 

| হইতে সমুদ্ভুত বলিয়ছিলেন, তাহার ও 

| কারণ ইহাই বোধ হয় যে, ষখন বোনা- 
ঞঁ 

| পাট্টিগণ ইটার্লদেশে বলবাম করিতে 

ছিলেন, তখন টফেনীই ভাহাদের 

বাস স্থান ছিল এবং তদস্তর্দত টে ভিজো 

নগরেত : ছব্পুজকে ইহাদের নাম 

+ 

 নেপোলিয়ন বোনাপার্ট )। 

ূ 

১৭ 

অঙ্কিত আছে; এই দৃষ্টেই তিনি 
জামাতাকে রাজ-বংশ-সস্ভ,ত বলিয়া 

ছিলেন, সন্দেহ নাই। 

গএই বংশে চালপি, বোনাপার্টি নাঙে 

এক স্বন স্দক্ষ লোক জন্ম পরিগ্রহ 

করেন ) ইনি অতি হুপুরুষ ছিলেন এব$ 
বিদা-বুদ্ধি-প্রভাবে বিশেষ প্রতিপদ্ধি 

লাভ করেন। চার্লস, এক জন বিখ্যাঙ 
হদেশ-ছিতৈধী এবং লুদক্ষ মেনান। 

ছিল্লেন্ বৎকালে ফরালীর কবল 

হইতে কর্শিকা উদ্ধার করিবার জনা 

পেওলি (7৪০) ) বিদ্রোছ উপস্থিঞ 
করেন, চার্লস. তখন তীহার সহচর 
ছিলেন ; এবং তাহার হইয়া অনেব 
যুদ্ধ করেন । কিন্তু, এই যুদ্ধের পারা 
পেগলির নির্বাসনে পর্যাবমিত ছয়" 

তৎ্সঙ্গে চার্লনও তাহার দশ! প্রাপ্ত! 
হুইতেন ) কিন্ত,। সৌভাগ্যবঙ্গতঃ 

তাহার, গুণবান্ খ্ল্রতাত লুপিয়ান 

বোগ্গাপার্টি ভাহাকে এই বিপদ হইতে 

উদ্ধার করেন। নুসিয়ান এ বংশেক্র 
মধ্যে প্রধান, ধনী এবং আজামিয়ো। 

নগরের ধর্শাধিক্ুরণ ছিলেন, স্তগ্লাং 

| ক্ষমাও বিলক্ষণ ছিল। বৎকালে 
গহ-বিবাদ চলিতেছিল,, সেট লমক্নে 
চার্গস্, লিটপিয়।, .রামোলিনী নামক 
একটা সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও স্থির-প্রতিজ! 
যুবন্ঠীর পাশি-গ্রহ্ণ করেন। আ্লীলোক 

হইলেও, ইহার প্রকৃতি বীরপুরুষের 

অনুরূপ ছিল; এমন-কি, গৃহ-যুদ্ষের সয় 

তিনি তাহার ছামীর বিপদের সম্পূর্ণ 

এ] গু 



৯৮ 
হল 

'অংশ-ভাগিনী ছিলেন। চার্লস্ যে স্থলে 

-গমন করিতেন, তিনি কখনই তাহার, 

সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেন না; স্বামীর 

সহিত অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেন; 

এমন কি, অন্তর্বরী অবন্থ্াতেও অঙ্ব- 
গৃষ্টে রণরঙ্গ দেখিতে বিরত হইতেন ন1। 

কথিত আছে, নেপোলিয়ন্ জন্মগ্রহণ 

ফ্রিবার ছুই'চারি দিবস পূর্ব পর্য্যন্ত 
[নি অশ্বচালন। করিয়াছেন। পেওলির 
নির্বাসনের পর, ধোনাপার্টিগণ “ফরাসী 
গবর্ণমেন্টের সহিত পুনর্শিলিত হইলেন 

9 তৎপরে চার্লস্, কর্শিকার শাসন- 

গর্ত] কাউন্ট ডি মারবিউফ (0০৪০ 

05. 2121581) কর্তৃক আজামিরোর 

মায়েসর পদে নিযুক্ত হুইলেন। এই 

"প্রাপ্ত হইলে, তাহার আয় কিঞ্চিৎ 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল ও লোকের 'নিকট 
যেন বেশ মাননীয় ও হুইয়।ছিলেন ইহার । 
কিছু দিন পরেই কৃর্থারিংশ *বৎসর 
বয়ংক্রমের সমন তাহার ' মৃত্যু ইয়। 
ইছার ত্রয়োদশ সন্তান, তন্মধো বিখাত 

মেপোলিয়ন বোনাপার্টি, স্বিতীয়ন। 

বেপোলিয়নের যশং-সে্ দ্বিগন্ত-ব্যাপ্ত 
'হইলে, এক সময় মন্টপিলার্থ গ্ীজা- 
সঙিতি তাহাকে তাহার পিতার ্মরণার্থ 

'একটি-স্বস্ত উত্টোলিতে, করিতে অনুরোধ 
করেন) নেপোলিয়ন্ তছত্তরে “বলিয়া- 

ছিলেন :--.বদি ছুই দিন পূর্বে আমার 
পিতার" মৃত্যু হইত, তাহা? হইলে 
আপনার যাহা বলিতেছেন, তাহ 
ছিপ. করিতে পারিতাম ; ক্ষিন্ত, বখন 

র 
 আর্্যদর্শন।' বৈশাখ, ২২৮৮ । | 

প্রায় 'বিশ বৎসর হইল, তিনি ইহা 

পরিতাগ করিয়াছেন, তখন তাহার 

স্মরণার্থক কিছু নিন্াণ করিলে, লোকে 

তাহা! গণনার মধোই আনিবেক না-- | 
অতএবংমৃত ব্যক্তিকে নিরাপদে থাকিতে | 

দিন ॥* রি ৰ 

০ পূর্বে চার্লস বোনাপার্টির ধে তেরটি। 
সম্তানের উল্লেখ করিয়াছি, তনধো ৰ 

চার্শসের মৃত্যুর সময় আট জন-মাত্র 

বর্তমান ছিলেন--পাচ পুত্র ও তিনটি 
কন্যা ।' প্রথম, জোসেফ ;-ইনি পরে 

স্পেনের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ) 

দ্বিতীয় নেপোলিয়ন ) তৃতীয় লুমিয়েন ; 
চতুর্থ লুইস; ও পঞ্চম জেরোমি। 

কন্যার মধ্যে প্রথম মেরিয়! আনে, 
ইনি পরে ইলাইবা নামে অভিহিত 

ইইয়]। টলকনী প্রদেশের ডিউকের পত্রী । 

হন? দ্বিতীয় যেরিয়। আনন সিয়াদা) 

ইনি যেরিয়া পৌলিন নামে বনাঁজের 

রাণী হয়েন। তৃতীয় কারোলাইন্ৃ-_ 
ইনি কিছু কালপরে নেপল্নের মছারাণী 
হইয়াছিলেন। 

১২৬৯৫ থৃষ্টান্ষেরে ১৫ই আগ, 

আজামিয়ো নগরে নেপোলিয়ন্ ূ 
বোনাপার্টি জন্মগ্রহণ করেন। এ দিন। 

তাহা মাতা রামোনিনী কোন উতৎ্সব- 

দর্শনার্থ বাহিরে গমন করিয়াছিলেন-_ 

তথায় নান লোকের সহিত নান! রূপ 

কথা-বার্তায় নিষ্ন আছেন, এমন সময় | 
প্রসব-বেদন! - উপস্থিত হুইল-_ভিনি 
করত পঙ্দে তথা হইতে প্রত্যাগমন | 

শাসীপসিশস্পাীশ স্পিন পাশপাশি শা বাটি শিস ীপাশিসশী 

সস 

গত 



এ 

| বৈশাখ, ১২৮৯। নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি | ১৯ 
আসি সস এ উজির 

| করিবেন-_-এবং বাটীতে উপনীত হইয়া | না। যাহ! হউক, তিনি বে পয়ে এক জর 
| সম্মুখে এক খানি কৌচের উপর শক্পন [অতি বিখাত লোক হইবেন,তাহা তাহা 

| করিলেন--এবং তাহার উপরেই 

৷ নেপোলিয়নকে প্রসব করেন। তথায় 

শিপুকে আবৃত করিবার অঙ্গ ক্মেন বস্্- 

থণ্ড ন1 পাইয়া, ইনিয়াডোস্ত কতিপয় 

বীর পুরুষের গ্রতিমুত্তি অস্কিত এক খগ 
পুরাতন চিত্রপট (1909865 ) দ্বারা 

[ তাহাকে আন্ত করিগলন। অজোসিয়ো। 

| নগরেই তাহার শৈশবাবস্থা অতিবাহিত 

| হয়। শৈশব-কাল গত হইলে, সেই 
পার্বত্য প্রদেশে যেরূপ শিক্ষা! গ্রাণত 

হওয়া যাইতে পারে, তিনি সেঁইন্্প 

শিক্ষা পাইতে লাগিলেন; এইব্প 

পঠদ্দশায় প্রায় সমুদায় শীত কাল 
তিনি আজালিয়ো নগরে পিতৃ-ভবনে 

অতিবাহিত করিতেন; এই সময় 

তাহার একটি পিত্তল-নির্মিত কামান 

ক্রীড়নক ছিল) তিনি উচ্ছা* লইয় 

সর্বদাই ক্রীড়া করিতেন; কামানটি 

পরার চতুর্দশ সের ওদনে হুইবে।* 

আমরা জানি না,এই বালাকালে ছইতেই 

নেপোলিয়নের মানসক্ষেত্রে গ্যুদ্ধঞ্পৃহ। 

বন্ধমূল হইয়াছিল কি না। তিনি 
আপন ম্পৃঙান্যায়ী ক্রীড়নক সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন কি না কে বশ্পিতে 

| পারে? কিংবা! এইব্প ক্রীড়নকের সহিত 

| সর্ধদা আবাপেই “পরিণামে মহাযোদ্ধ1 

ও বীরাগ্রগণা হইয়া উঠিয়ছিলেন-. 

৮ ০৮৮০ পশশ শিশির শশা শিশির ও 

| তাহার কিছুই ন্থির করিতে পারা যায়| 

সুন্দর শ্থানেই অতিবাহিত করিতেন; 

শৈশব জীবনের ওপ্রায় সযুদায় কার্ষেই 
গেখিতে গাওয়া! যায়। নেপোলিমন্ হুর 

শীত খাতুতে পিতৃ-ভবনে অবস্থান করিতেন 

বটে, কিন্ত গ্রীপ্াবকাশে অবস্থানের 
জন্য একটা স্বতন্ত্র স্থান নির্দি্ করিতেন ! 

এই স্থান অতি মনোহর ও দর্শক- 
বন্ধের সম্তোষ-বিধায়ক । আজালিগে? 

নগর হইতে সানগুনিয়ার ,স্থীপাভিমুখে 
যাইতে হুটলে, পরার অর্ধ ক্রোশ দৃয়ে 

ছইটি সুদীর্ঘ প্রন্তর-স্তস্ত দেখিতে পাওয়া 
যায় এবং সেই স্থলেই একটি ধ্বংমাবশেষ 
গ্রহে যাইবার ধাংশাবশেষ হুন্দর সোরণ্ 

বিদামান আছে। এই পল্লীতে ম্যাড।ঃ 
বোনাপার্টির শ্বসম্পন্ধার় ভ্রাতা *বার্চ 
করিতেন। এই গৃহে প্রবেশ করিবার 

স্বার নানাবিধ সুন্দর মহীরুহচয় ভারা 
বেষ্টিত৪ ছিল ।*ঞইজন্য গৃহটির শোভা 

ঘর্ধিকতর প্রীতিপ্রদ হই উঠিয়াছিল। 
গৃহটির সম্মুখে একটি হুন্দর পুণ্পোদ্যান 
ও তাহার প্রুরেই একটি বিস্তীর্ঘ প্রান্তর 
তরুন্নাজি ছারা ওবেছিত ) এ নকল বৃঙ্গ, 

ক্রমশঃ মুদুরস্ফিত একটি অরণ্যে যাইয়া, 

মিশিয়াছে। তাছার পরেষ্ট একটি সুদৃশ্য 
পর্বত। এী অরণ্ম* হইতে গ্ঁহটিকে. 

পৃথক করিবার নিমিত্ত গৃহ) উদান ও 

প্রান্তর বেষ্টন করিয়। একটি নাতি-উচ্চ 

হুন্দর গ্রানিট-পির্দিত প্রাচীর পছিল। 
লেপোলিয়ন লহুদায় শ্রীম্বকাধ "এই 



রে ও রি € 
ধীঁ 

এই কিষপীক্গ স্থানে থাকিয়া যে তাহার 
নমে ববিধ হুদ্দর তাবের জাবির্ভাব 
হইত; তাহ! বল! বাছক্য। 

বাল্যকাল এইরূপে অন্িবাহিতি 

ঃইলে, কর্শিকাঁর শাসন-কর্তা কাউন্ট ডি 

টয়া তীছাকে রাজ-ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত 

4যেনের সৈনিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ 

তে অনুমতি দিলেন ; এই বিটা 
বে যুবকগুণকে সৈনিক-বৃত্তি ও ইঞ্জিনি- 

রী, শিক্ষা দেওয়া হইত । কউিন্টেং 

রইকূপ উপকারে সকলেই চমতকৃত ও 

গবশ্মিত হইল; এবং কি কারণে 

"মপোলিয়ন কাউন্টের এরাপ অন্গুগ্রহ- 

গাজন হইলেপ, তাহার কারণ কেহই 
শরণ করিতে পারিল না। কোন কোন 
এতিহ্াস-বেতা বলেন, ম্যাডাম বোনা 

1র্টির মহিত কাউন্টের গুপ্ত প্রণয়ই 
ইহার মূলীভূভ কারণ। কিন্তু; তাহ! 

বিশ্বাস্য নহে। কেন না, যে' সময়ে 

নেপোলিক়ন্ নৈনিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ 
করেন, তখন কাউন্ট অতিমাত্র স্থবির 

হইয়াছিলেন । এমন কি, ৫ফান কার্ষে;ই 

তখন তাহার স্পৃহা ছল না__এমন 
অবস্থায় তিনি যে এতাদৃশ গহিত কার্ধে। 

লিপ্ত হইবেন, তাহ! সম্পূর্ণ অসম্ভর । 

বিশেষতঃ মাংভামেব বাস-স্থান্ আজা- 

সিয়ো! নগরের কেহই কখন সে বিষয়ে 

কোন সন্দেহ করেন নাই। ইছাই যদি 
উদ্ত - অনুগ্রহের কারণ হুইন্ত, তাহ! 
হইল” আঙালিয়ো-বাদিগণ মিশ্চয়ই 

ফিন্ত কেহ তাহ! করেন নাই ; ইছাতে | 
স্পষ্টতই জান! যাইতেছে, প্রতিহাসিক- | 

গণ অস্থমানের উপর নির্ভর করিয়াই | 

, ম্যাডামের উপর এই বৃথা কলঙ্ক অর্পণ | 
£ করিয়াছেন। 

সৌভাগা-ধশতঃ €নপোলিয়ন যে 

বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন, তাহার প্রতিও 

তদচুষায়ী ছিল; স্থতরাং অতি অল্প 

দির্নের মধ্যেই তথায় প্র্িষ্-ভাজন 

হন। এমন কি, তিনি সামানা দ্বিনের 

মধো এ প্রকার প্রতিপত্তি লাভ করিয়া- 

ছিলেন যে, বিদ্যালয়ের অধাক্ষ ও শিক্ষক- 

গণ বার্ষিক বিবরণী পাঠাইবার সময় 

তাহাতে তাহার ভূয়সী গ্রশংলা করি- 

তেন। নেপোলিয়ন গণিত-শান্ত্রে 

এতাদৃশ বুৎ্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন 
যে, গণিতাধ্যাপক তাহাকে বিদ্যালয়ের 

রত বলিয়া অভিহিত করিতেন। 

অন্যানা শিক্ষকের, নিকটেও তিনি 

সামান্য প্রশংসা-ভাজন ছিলেন না) 

মকলেই তাহার গুণের ভূয়সী প্রশংসা! 
করিতেন । বিদ্যালয়ে তিনি কিনে 

উন্নন্ডি লাত করেন এবং কিসে প্রতি- 
ক্ষণেই নৃণ্তন তত্ব শিক্ষা করিতে পারেন, | 
তাহার নিয়ত এই টেষ্টা ছিল; সময়ের | 
অপব্যবহার তাছার সম্পূর্ণরূপে অপরি- 
চিত ছিল। উক্ত বিদযালয়ে, নেপো- | 

নৈশাখ, ১২৮৮1 | 

ৃ 
| 

ৃ 
ৃ 
? 

| 

লিয়নের অনেক বন্ধু ছিলেন ঘটে, কিন্তু | 

মনের কথ! খুলিয়া বলিতে পাদেন, এমন | 
অন্তরের বন্থু কেহই থাকেন নাই।.]. 

তৃৎৃত্ান্ত' ঘুরাক্ষরেও শ্রাবণ করিতেন। অখচ তাঁহার লঙ্বাধায়ী লকলেই | 
॥ 

তত শা ও পালা কি 



| বৈশাখ, ১২৯ 

| তীহাকে ভাল বাসিত ও তাহাদের 

নিকট তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; 

| এমন কি) সকলে একত্র হইয়া কোন 

| কার্ধা করিতে হইলে, তিনিই তাহাদের 

| নেতৃত্ব-পদে বৃত হুইভেন& এবং 

তখনই তীহার ক্ষমতা এতাধিক হউয়া- 

ছিল যে, তিনি কোন একটি কার্ধোর 

প্রচ্ধাব করিলে) কেহই তাছা1 অন্থীকার 

করিতে পারিত নখ। তরী দৈরনক 

বিদ্যালয়ে এই রূপ নিয়ম ছিল যে, 

বালকগণ বিদ্বালয হইতে বহির্গত 

হইতে পারিত না রাত্রেও তথায় 

| থাকিতে হইত ; কেবল কান উৎনবের 

দিন বাহিরে যাইবার কোন নিবারণ 

[ছিলনা । ত্রিয়েনের নিকটবর্তী কোন 

গানে প্রতিবংসর একটি মেলা হইত, 

৩থায তীহার1 যাইতে পারিতেন। একদ। 

| খ্বীমেলার লময় আসিয়া উপস্থিত হইখার 
[পুর্বে কোন উৎনব-উপলক্ষে “সৈনিক 

ও সাধারণ বিদা।লয়ের ছাত্রগণের পরস্পর 

| বিরোধ হয়; এই জন্য সৈনিক বিদ্যা" 

| লয়ের অধ্াক্ষ, বালকগণকে সে বৎসর 

| উত্সব-দর্শনে যাইতে নিষেধ &ররিঞলেন । 

| নিষেধ-আজ্ঞা প্রচারিত হইলে, নেপো- 

লিয়ন বালকদিগকে তথায় লইয়া 
যাইবার পরামর্শ স্থির করিলেন । দন- 

ধায়ী ছাত্রগণ তীছার পরামর্শান্থসারে 

বিদ্যালয়-গৃহের চতুর্বে্টত প্রাচীরের 
একটি স্থানখনন করিতে আরস্ত করিল। 

এই কাধ্যট প্রন্মপণ গুপ্তভাবে সম্পন্ন 
হইয়াছিল যে উৎসবের দিন পর্য্যন্ত 

নেপোলিয্নম্ বোনাপার্টি,। ২ 
তাছা কেহট জালিতে পারে নাই। 

«উত্লবের দিন উপস্থিত ) প্রাচীরের 

সেই স্থানটি হঠা$ পতিত হুইয়1 গেল; 
বালকগণ তাহা দিয়া অবলীলাক্রযজে 

বাহিয়* হক্য়া উৎসবে যোগ প্রান 
করিল। ব্রিয়েটনর বিদ্যালষে পাঠের 

সময় তাহার একটি .বাল্য-জ্ীড়ার উল্লেৎ 

করিব । ' একদা] শীত-কালে ভক্বানষ 

তুষার পঠিত হইরাছে) নেপোলিয়* 

সহাখাধমিগণকে গেঈ বরাফের উপর 

একটি ছুর্গ নির্দাণ .করিতে আদে" 

দিলেন। দকলেই এক মনে তাহ, 

করিতে আরম্ভ করিল।* দুর্গ নির্শিত 

হইলে, তাহার চতুর্দিকে খাল ও প্রাচী; 
যথা-নীতি নিশ্মিত হইল। বালকগ* 
বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গেল $ বুদ 
মারস্ত হইল; ক্রমে এই যুদ্ধ এতাদৃ* 

বিষম হইয়। উঠিয়াছিল যে, বিদ্যালয়ের 

কর্তৃপক্লগণ তাহা, নিবারণ করিতে বাধা 

হইমাছিলেন, এইব্ূপে বাল্যকাল 

হইতে বালক নেপোগিয়নের মানপ- 

ক্ষেত্রে যুদ্ধ-ভাব প্রধূমিত হইতেছিল । 
& অবস্থার ধরপ নানা কার্ধের 
আন্দোলন তাহার স্তি-পটে রক্ষিত 

হুইর। পরিশেষে তাছাকে অতিশয় দুফল 
প্রনান করিয়াছিল); এই*সকলের আন্ধু- 

শীলনে,ভিনি পাঁ়িণত অবস্থায় যুদ্ধ- 
সম্বন্থীয় যে কোন কার্য অবাধে সম্পাদন 

করিতে পারিতেন; এবং যে বিষয় 
লইপ্া! এক জনকে কিয়ৎকাশ “মস্িফ 
ঘুরাইতে হইত, তিনি তাহা! উপস্থিত 
হইবাদাজ বুঝিতে লক্ষষ হইুতেন । 



৮৬ 

নেপোলিয়ন নাহিতযান্থরাগী ছিলেন 
7, বৈজ্ঞানিক গ্রবন্ধ সন্কলট আগ্র? 

[হুকারে . পাঠ করিতেন ও তাহারই 

প্র গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেন । এথং 

ই চিন্তাতেই এত সময় বায়িত* হইত 

ধ, সাহিত্যালোচনার ' আর অবসর 

[াইতেন না। এই জন্য তিনি "কোন 
[াছিত্যই ভাল' করিয়া! লিখিতে পারেন 

1; এষন কি, ফরাশী ভাষায় এক 

বানি পত্র লিখিতে হইলে 9,তাচ1,রাঁতি- 

(ত ও শুদ্ধ ভাষায় লিখিতে পারিতেন 

711 তাহার একে সাহিত্য-ন্রান অল্প, 

চাছাতে অত্যন্ত আড়গ্বর-প্রিয় ছিলেন; 

কছু লিখিতে হইলে, বড় বড় শব্ধ 

নন্যাস করিতেন, অথচ সেই সকল 

ব অন্তং-স্থলের উপযোগী কি না,তাহা 

$ক বারও ভাবিয়া দেখিতেন, না) 

[া্থিত্যে তিনি ব্রিয়েনের বিদ্যালয়ে 

প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পয়েন নাই।। 

তিনি অত্যন্ত অপমান-অ সস্চিকুঃ 
ইলেন। তাহার একটা উদাহরণ দেওয়। 

াইতেছে। একদ? ব্রিয়েনেত বিদ্যালয়ে 
1$-কালীন তথাকার কোন অধ্যাপক 
ঠাহাঁকে»একটী সামানা দোষের নিমিত্ত 

গপমানিত কররেন। অধ্যাপক তাহাকে 

কটা অপমান-সৃচ্কু (পো ব!ক ৫০1৫৫ 

8] 07989) পরিতে দেন ও ঠাহাকে 

ঠাহার ভোজন-স্থান হুইতেও, স্বতস্ত্ 
চিনা" দেন) বালক নেপোলিয়ন্ 
চাঙা 'সৃহ্য করিতে পারিলেন লা, 

রং ভাবায়. ১ টি 
টি ভন ০০ এ কি 

তেনে ৯৯৮ পপ৮৯২, শট হী আক ২১ শি ১৯০ ₹ পিটিশ শসশিটি ৩85 

৷ পাস আএসানিউর৯৩০৮- ০০০ 

'অতান্ত ক্রোধের সময়,এই ঘুচ্ছ? তাঁহাকে 

সময়ে সহয়ে আক্রমণ করিত। বিদযা* 

লয়ের গণিতাধাপক ফাদার পিটল 

উহার প্রিয় ছাত্রের এই অপনান-দর্শনে 

তংক্ষণা্থ তীছার নিকটে আপিরা 

সাস্বনা-বাকো তাহাকে স্থ কবিলেন; 

এবং শিক্ষকঙ্ষে তিরস্কার করিয়। তাহাকে 

আর কখন এ প্রকারশাস্ত দিতে নিষেধ 

কবিঠলন, এবং বলিলেন, ইহাকে স'মানা 

বিবেচনা করিবেন না। ভবিষ'তে 

এই বালক এক জন অসাধারণ লোক 

হইবে। বাল্যকাল হইতেই নেপোলিয়নের 

উন্নুত'লাভ করিবার ও সকল হুঈতে 

শ্রেঠ হইবার আশা বিলক্ষণ ছিল) 

ইহাই তাগাঁর উন্নতি জাভ করিবার 

প্রধান কফারণ। তিনি অস্থির-চিত 

ছিলেন না) এক বার যাহা পঙ্কল্প 

করিতেন, তাহা করদদাচই পরিত্যাগ 
করিতেন না। একদ। ইটালীর সৈনোর 

অধাক্ষকে রাজ-কার্ধো নিয়োজিত করিবার 

উপায় উদ্ভাবনের প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, 
পিচেগ্র (790১8875) বলিয়াছিলেন, র 

“ মার্মি 'নেপোলিয়নের বালা-শ্বভাব। 

বিশেষরূপে জানি; তাহার অভিলাষ ূ 

অপরিবর্তণীয়। তিনি বখন একবার 

তাহাখদর পক্ষাবলঘ্বন করিপাছেন, তখন ূ 

“কিছুতেই তাহা পরিত্যাগ করিবেন | 

০ অপ 

না1% / 
১৭৮৩ খ্ষ্টান্দে চতুর্দশ বংসর বদের 

সময স্বাছশ .নৈনিক বিদ্যালয়ের পরিন | 
। 

মনতুর ভি. কেরালিরেো! নেপোলিরনেক় | 

টৈশাখ, ১২৮৮ 1) 

৪ 

পিন 



পপি তালাশ ১২টি শিশীশি তি শিলা 

গুণ-্গ্রামের পরিচয় পাইয়া) অপরিণত. 

বয়স্ক হইলেও, ভাহাকে পারিস মগরীর 

সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠ-সমান্তির জন্য 

নির্বাসিত করেন। তাদনুযায়ী নেপো- 

লিক্পন উক্ত নগরের সাধদ্িণ নিদ।ালয়ে 

প্রবিষ্ট হয়েন। অনতিদীর্থ কালের 

মধ্যে, সেখানেও তিনি ব্রিয়েনের বিদ ৭- 

ৰ লয়ের ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 

ূ 

ূ 
টা 

তথায় তিনি নানা সভায় সর্বদ! যাতাঁপাত 

| করিতেন; তম্মধোে আবিরায়নানের 

| সভ। তাহার অধিকতর প্রিয় । তিনি 

| স্ঘাই তথায় গমদাগমন করিতেন ) 
| এবং এই স্থল হইতেই অধায়নের পিপান্পা 
তার অধিকতর বলবতী হয়; সুতরাং 

নানাবিধ গ্রস্থ-পাঠে তিনি সময়্াতিবাহিত 

করিতেন। তাহার বিশেষ গুণ এই 

ছিল, যাহা অধ্ায়ন করিতেন, তাহ! 

াহারস্থতি-পটে একবারে অঙ্কিত হইয়! 

থাকিত ও যুকি দ্বার! তাহার ভাল মন 

বিচ'র করিতে পারিতেন। অন্যান্য 

গ্রন্থের মধ্যে প্ন টার্ক-প্রণীত গ্রস্থই তাহার 

সমধিক আদরণীয় ছিল এবং তৎ- 

পাঠে তিনি আপনার চরিত্র এক্ষণে 
গঠিত করিয়াছিলেন, যে ইছার বছ দিন 

পরে পেওুলি তাহাকে পৌরাণিক বীর 

বলিয়া অভিহিত করিতে কিছু-ধান্র 
সঙ্কুচিত ,হন নাই। যে সময়ে তিনি 
পারিমের বিদ]ালয়ে আঅধায়ন করেন, 
পেই সময়ের একটা বৃত্তান্ত এই স্থলে 
উদ্ধার করিলাম; একদ। ভিনিতাহার 

॥ কোন জত্মীযকে এক খালি প্ লিখেন; 

পি সস 

১ স্প৮৯2 ২৯০০ ১ 

২২০০০ ১১৩ শত শপ শশী লি পাশা পিল তিক পাপ স্পা টি লে 

বৈশাখ, ১২৯ । - নেপোলিরদ্ বোনাপা্টি। হত 

ভাছাতে রাজ-মানা-হচক কতক খুটি 
কথা লেখা ছিল; বিদ্যালয়ের নেয়মাছ! 
সারে তিনি পত্র-্রানি তখাকার অধ্যাপধ 

ম্ীমুর ডোমাইঈরনকে দেখান? তিগি 

পত্রেরঃ রাজি-মান্য- -হুচক কথা গুলি 

উল্লেখ করিয়া নেপোলিয়নকে অতিশ। 

তিরস্কার করেন,এবং পত্র-খামি গ্রজাদং 

অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। নেপোলিয়ঃ 

এতদ্টে কিছু-মাজ বলিলেন লা; কিছু 

সেই ঘটনার প্রায় বিংশত্তি বংসর পয 
যখন ডোমাইরন তাহারই কার্ধে নিযুক্ 
তখন এক দিন সছাস্য বনে তাহাকে 

বলিয়ছিলেন « পত্র-দাছের সময় হইঞ্ে 
এখন পর্যান্ক কালের অনেক পরিবর্তন 

ঘটিয়াছে।» 

১৭৮৬ খৃষ্টান সপ্তদশ বৎসর বলের 

সময় লেপোলিয়ন সৈনা-দলের সবিতীয 

লেফ্টেনাণ্টের পদ্দে নিযুক্ত হন) এই 
তাহারঞ্ভা বী উতর হৃতরপাত ॥ যে অন্য 

তিনি জগধ্িখযাত হইয়াছেন, সেই 
অমানষী ক্ষমতায় এই প্রথম পা্বিক্ষেপ। 

এই দিন হইগতই নেপোলিয়ানের তাগ্য- 
লক্্ী স্প্রসরন হইতে লাগিলেন ), এই 

দিনই তাহার সাআজা-প্রার্তির হুচন! 

হইঠ্রা। টু 
নেগো লিয়ন ফেষিতে অতি পুপুরুষ 

ছিলেন; ফা্দবামী সকলেই পরিচ্ছ় তার 

সমধিক শ্ৃহাবান্। নেপেলিরনও 

তাদৃশ ছিলেন। তিনি পর্বাধ] আনি 

পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাঁকায়, তাহার 
প্রস্কতি এরাপ গুহদারিনী ছিল বে, খিমি 



২২৪ 
অনার 

৪০ 

 এ্রকবার-মাত্র তাহার সহিত আলাপ 
নারিতেন, তিনিই তাহার অনুগত ও. 
নধনীতুনত : হইয়া যাক্ঈতেন। তাহার 

[স্গুকতি-লিষ্ক এইরূপ মহৎ গুণ ছিল 
পধলিয়াই তিনি যানব-জর্ধের উঞ্চতম 
বীমার উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, স্দোহ 
[াধাই। কিছু কাল মধ্যে তিনি সৈনিক 
ধন্্রদায়ের প্রথম লেফটনান্টের পদে 
শরধিরড হয়েন। এই সময়ে “কিসে 
ধায়ানব সাধারণ সুর্থী হইতে পারে"? 
(আয়নানের এই' প্রশ্নের যুক্তি-গর্ভ 
1াধীমাংসা! করিয়া নিব সভা হইতে 

ঠাপুরস্কার প্রাণ্ড হন। বাহার হস্তে পরি- 
কশেষে সহত্র লহত্ত লোকের ত্বখ-ছুঃখের 
নণ্তায় নাস হুইয়াছিল--ধিনি উয়ুরোপ- 
জ্ধগ্স্থ, দমুদায় লোকের মানসিক ভাবের 
নাহ পরিবর্তনের কারণ--যিনি তরুণ 

[াৰয়দৈর যুকি- -পর্ণ মীমাংসায় পরিণত 
বয়মে পরীক্ষার অধিব্ধর প্রাপ্ত, ইইয়া- 
ছিলেন, নেই মন্থাপুকষের তরুণ বয়টদর 

£মনের তাব জানিতে বোধ হয়, অনেকেই 
1 সম্ভংনুক হইবেন। কিন্ত, তাহা পাওয়। 
(দ্বারে না। কেন না, মহা-গৌরবান্িত 
[পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, একদ। টাণীরাও 
নিয়ম সভার. পুস্তকালয় অঙ্গসন্ধান 
৷ করিয়া নেপোলিয়লের লিখিত & পুণ্ক. 
& খানি তাহাকে প্রদান করেন | ভিনি 
| ভাঙার কয়েক পৃষ্ঠ! হাত পাঠ করিরাই 
| তাহা-নই করিয়া! ফেলেন? ইহাতেই 
। বিলঙ্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাহার 
সীরিগত, অবস্থার যলের, ভাক-কপরিগত 

লু 

বিপ্লবের সুত্রপাত। ফরালী 

বৈশাখ, ১২৮৮। 

বয়সের মনোভাবের সহিত লম্পূর্রূপে | 

একা হয় নাই। 

নি কখন পুস্তক খানি নষ্ট করিতেন 

না। যদ্দধি সেই যুক্তিই অধিকতর উপা- 
দেয় বিকুবচনা করিতেন, তাহ! হইলে | 

নিশ্চয়ই তখন তাহা কার্যোও পরিণত 
করিতে পারিতেন। প্রথম ডানার] 

থাক1 কালীন তিনি *সেনিন পর্বতে 

ভ্রমণ বৃত্তান্ত” নামক এক খানি পুস্তক 

লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু, তাহা 

সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই সে সন্কল্প পরিত্যাগ 
করেন। 

, দেখিতে দেখিতে ১৭৮৯ খৃষ্টান 
আসির। উপস্থিত--তাহার সহিত মহা 

জাতি- 

সাধারণ ভিঙ্ন ভির দলে বিভক হইয়া 
গেল। এক দল রাজকীয়--অপর দল 

হিতৈষী। নেগোলিয়নের অধীনস্থ 

কেন না, তাহা হইলে | 

মৈন্যগণও এই দলে বিভক্ত হয়! গেল। | 

নেপোলিয়ন দেশ-ছিতৈবি-পক্ষ অবলম্বন 

করিলেন । উহা! গ্রহণের সময় তিনি 
বলিয়াছিলেন ₹-" বর্দি আমি এক জন 
প্রধানত ঝাজ-কম্ছ্চারী হইতাম, তাহ! 

হইলে, রাজকীয় দল আমার নিতান্ত 

প্রিয় হইত, কিন্ত বেষন আমি একজন 

সামান্য কর্মচারী, আমি হিটৈেফি-দ্দলে 

যোগ প্রদান করিলাম ।” 

8856101915) এক অন প্রধান অবলম্বন 
হিলের . এবং বত দিন পর্যন্ত উক্ত সা 
ভীদ্দিত ছি, তত দ্বিন পর্যস্ত ভিলি | 

নেপোলিয়ন ূ 

এই সমক্বে জাতীয় ভার ( 2৮:07081 
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তাহা পক্ষপাতী ছিলেন । কিন্ধ'ত্বিধি- 
! নিল্লামক গভার (1195153888৩ 3৪, 

| ৪৪02) ) হৃষ্টি হইলে, তাহাতে তিনি 

| যোগ ঘেন নাই। তিনি যে জাতি- 

লাধান্ণেক্স কার্ধো বিশে আন্া-সম্পয় 

ছিলেন; তাহা তাহার গ্রতিকার্ধ্যেই 

পরিলক্ষিত ছইত। কারণ, আমরী। 

| দেখিতে পাই, তাহার উত্তাবিত উপাস্ 
| সকলই পরে মহ বিপ্লবের শীর্ষ স্থান 
অধিকার করিগাছিল। 

| কেহ কেহ বলেন, এই লময়ে রাঁজ- 

| নৈতিক কোন তর্কে বিবাদ উপস্থিত 

ূ হইলে, তাহার সমভিব্যাহারী লৌকগুণ 

| ত্তাহাকে রোণ নদীতে নিক্ষেপ করিয়।- 

| ছিলেন। নেপোলিয়ন্ তথায় মৃত-কণ্প 
| হইয়াছিলেন, এমন সময় তাহার এক 
| বিশ্বস্ত বন্ধু তাহাকে সেই ভয়ানক বিপদ 

| হইতে উদ্ধীর করেন।. কিন্ত প্রকৃত 

| ঘটন। ইহা নছে। রোণ নদীতে মস্তরণ 

ূ করিতে করিতে, তাহার হম্ত-পদাদি 

1 অবশ হইয়া! পড়ে-_-তাহাতেই তিনি 

| ূ প্রা জলমগ্ন হইয়াছেন, এমন সময় 

| তাহার এক জন বন্ধু তাহাকে ৫সই বিপদ 

র হইতে, রক্ষা করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে 

[তিনি দৈনিক দলের কাণ্ডেনের পদে 

| উন্নীত হন! এই লময় পারিস নগন্ধীতে 
| অবস্থিতিতকালীন তিনি ২*এ জুন ও ১০ই 
| জাগষ্ট উপযু?পর্ধি হুইটি প্রজজাপ্রোহ 
| মর্শন করেন 1 তিনি উছ1 দেবিক] ঝলিয়া 

ছিলেন--ইহা। বিদ্রোহ নহে? স্বণিত 
| হঙ্থাবৃতি-মাজ 8 এবং ইহাও বলিরা- 
এ পাস্পা্ 45:77 

নেপোলিকন্ লি যোমাপার্ট। 

সপ পিপি :2৯৫ 45০ হণ িওি তি সা৯৯০ তি শীত 

হ£ 
নিজ উট করধনে ডিবি 

ছিলেন, এক্ষ জন সেনাপতি .৫কছজ 
অক্লেশে এই আপাত-তয়াবহ, কিন্ত গু 
লোক-নদিতিকে, বিদুগিত করিয়া দিত 
পধরেন। বোধ ছয়, সেই লমক্টে ভবিষা 
যদি ভাহচ্ছ কাণে কাণে হলিতেন 
"সম্মুখে যাহা দৌধিতেছ-_তাহ! তোষারই 

জন্য; তুষ্বি পরে যে উপায়ে লত্রাট হইবে 
ইহাতে তাহারই পথ প্রস্তত হইতেছে» 
তাহা হইলে নেপোলির়ন্ এ লোক, 
নঙ্গিতিবে কি ভাবে দেখিতেন ও থি 
রূপে আপন মলে ভাৰ প্রকাশ 

করিতেন? তাহার ভাগা যে স্কষে 

সপ্রসন্ন হইতেছে, তা! তিনি বাথ 

স্বপেও অন্থভব কয়েন নাই। যখন 

পারিসে এই রূপ গোলযোগ চলিতেছিল 
তখন তিনি আপনার পরিধায়ের” জন্য 
ব্যাকুল হইলেন---ঠাহাদিগকে নিরাপথে 
রাখ। তাহার কর্তব্য কর্ম বলিয়া জান 

হইল”৬ কেননা, কর্শিক স্বীপশ্ড তখন 
নির্তীস্ত নিরাপদ ছিল* না--ফান্সের 
বাতাস তাহার গাত্ধেঃ 'লাগিয়াছিল। 
সুতরাং ম্র্শেকাবালিগণও দে ঈমর 

গোলযোগ উতাপন করিবার উপার 

উত্তারন করিতেছিল। কালেই নেপো- 
লিন আপন পরিবারথর্গকে ফান্সে 
আনিবার জন্য কর্দজ্ছইন্ডে অবপর গ্রহণ 

করিয়। শিক গমন করিলেন। 

এই লময় নির্বাগন হইন্তে পেণুধি 

প্রত্যা্মমন করিলেন । পারিল নগরীতে 

গমন করিলে, সকলেই তীঙাকফে মামোর 
সহিত .গ্রহগ করিল) *এখং তিনি 
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জাতীয় সভার সম্পাদক ও কর্শিকার 

নাভীর সৈন্যের অধিনায কতাপদে নিযুক্ত 

হইলেন'। পেওলি, স্মৃতি উদ্বারচেত! 
লাক ছিলেন; হ্তরাং তাহার 

কার্ধয প্রণালী থে সেই প্রপ্চার হইবে, 

গোছা আর বিচিত্র কি? জাতীয় 

ভি এ পর্যান্ত পেওলির স্ষ্টাস্তের 

মিষ্কুমরণ করিবীর ক্ষমতা প্রান্ত হন নাই-_ 
কৃতরাং শীগ্রই পেওলি তাহাদের বিরক্তির 
লিদান হইলেন। ' তাহাকে "সভার 
বংশ্রব হইতে বিচ্যুত ও জাতীয় সভায় 

আপন দোষ-ক্ষালনের নিমিত্ত আহ্বান 

করা হইল। পেওলি তখন ফরাসী রান 
হইতে কর্শিক। স্বীপকে স্বতন্ত্র করিবার 

 চষ্টা,করিতেছেন? জুতরাং তথায় যাইতে 
অস্বীকার করিলেন। যুদ্ধানল গ্রজলিত 

হইয়। উঠিল; প্রায় দ্বীপবাসী সকলেই 
পেওলিন পক্ষ অবলম্বন করিল। ফাম্স। 

হইতে লাকোঘি, সেণ্টর্ষিচেল ও গালি- 
সেটা প্রস্থৃতি সেলাগতিগণ তাহার বিরুদ্ধে 
প্রেরিত হইলেন; কিন্তু, তাহাতে কোন 

ফলই হইল না। অবশেষে নেপোলিয়ন্ই 
উত্ত পদে নিয়োজিত হইলেন। তখন 

তিমি কর্শিকাতেই অবস্থান করিতে 

ছলেন। সুতরধং শীত্বই পেওলির বিরুদ্ধে 

অন্ত্র-ধারণ করিলেন? ইহাই নেপো- 

লিয়নের সর্ব প্রথম যুদ্ধ। জিন সর্বব- 

প্রথমেই আপন জন্মভূমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

ঘোষণী করেন। গাহার উপর যখন 

প্রথমে যেনাপতি-পদের নিয়োগ-পন্ত 

প্লাসে, তখন তিনি, মহা গোলযোগে 
৯ 7 পি পোলিশ শীল তি তিপসপেসপিপা্সি শাহিন পরশ ৩ শিট ০ পস্পদিিটী 
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পতিত" হইয়াছিলেন। কেন ন। পেওলি 
তাহার পিতৃ-মিতঅ্র ও আন্মীয়॥ এবং 

নিজের ল্ন্ম-ভূমির উদ্ধার-সাধনার্থই 

বন্ধ-পরিকর হইয়াছেন । এমন অবস্থায় 

ভাহার বেিপরীতাচরণ কর! কর্তব্য কি 

না? যাহাই হউক, অনেক বিবেচনার 

গর তিনি সভার (0০059060 ) পক্ষই 

অবলম্বন করিলেন; এবং কাল-বিলম্ব 

ন। করিয়। যুদ্ধার্থ-দজ্জিত হইলেন। 

নেপোলিয়ন ১৭৯৩ খ্রষ্টাকে কর্শিকাস্থ 

বাষ্টিপ্া নগর হইতে ফরাসী-নৈনোর 

সাহাযো পেওলি-নধিকৃত তাহার 

হতিকা-তবন আজাসিয়ে! নগর আক্রমণ 

করিতে অগ্রসর হইলেন। আজানিয়ো। 

নগরীর সন্ম,গবর্তী টরি ডি কাপিটিলো। 

(1006 06 0%1016110) নামক সুদৃঢ় 

দুর্গ অধিকার-মানসে পঞ্চাশংজন-মাত্র 

অন্থুচর লইয়া আঙ্লামিয়ে! উপসাগরে 

অবতরণ করিলেন ।. অল্প শ্রমেই তাহ 

অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু বাযুব 

প্রতিকুলতা-বশত তথা হইতে আর 
যাইতে পারিলেন না এবং রণ-তরি প্থল- 

ংলগ্ন হওয়াতে, মহা! বিপদে পতিত 
হউলেন। শক্রপক্ষীয় সৈনা সকল 
তাহাকে বেষটন করিয়া রছিল। এই 

পানে এই অবস্থায় এই মামানা 

সৈনা-সম্ব্লত অবরুদ্ধ দল ,এতাদৃশ 

বিপন্ন হইয়াছিল যে, অবশেষে আহারের 
নিমিত্ত যুদ্ধার্থসজ্জিত অশ্থের মাংসে 

কথঞ্চিৎ উদ্ধবর পুর্ন করিয়া মহাকষ্টে. 
দিনপাত করিতে হইয়াছিল? পাঁচ বিন 

ইস্ট শি শা শি শ্ুটিলী শাশীশী পাতি 

শশী? শাক, 

শী স্াশ্সপীীীপ্শ্ীপিসপশাটশিট তি তে িশিস্সীশিীশিটিপিশিশীটি টি িশীিপশাসীপী পাপী শিশির টি 2৩772 
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(পরে ঠনপোজিয়ন এই বিপদ হইতে | ভীহার জন্মস্থান হইলেও, আজালিক্বে। 
উদ্ধার লা করেন) তথা হইতে যুক্জ নগর কখনই তৎপপ্রদত্ত অরঙ্ার, প্রত্বাক 

'হইয়াই সর্বাগ্রে সেই ছূর্গটি ধ্বংস | গ্রাতান্বিত ছয় নাট] কেবল মাঝ'একটি 

করিবার স্বল্প করিলেন । কিন্তু, তাহা! ; সামান্য কৃত্রিম উৎস; ইহা নেপো লিয়নেক় 

সিদ্ধ হইল নাঃ তত্রাপি ধৃত দুধ পধ্যন্ত | জন্স্থান তাষ্থাই দ্দগতে খ্যাপন করিতেছে, 
'হটযাদ্িল, তাহাতেই এ ছূর্গ তঙবধি তিনি উক্ত নঠার ভালবাদিতেন ন1। 

(কোন প্রয়োজনেই আইসে নাই*। | আর যদিও অন্তরে কখন ভাল: 

এক্ষণে উহা কেবল নেপোলিয়নের প্রথম | বামিয়াই থাকেন, তবে পরিণাম, 
কাধ্য ঘোষণা করিবার নিমিত্তই মেন | দর্শিতা-বশতঃ তাহ! কখনও প্রকা* 

ধ্বংসাবশেষ হুইয়। বর্তমান রহিয়াছে । | করেন গাই-কিন্বা তাহার, কোন কার্ধে 

ইহ! দৃষ্টেও পেওলির রণ-কগু,য়ন নিবৃত্তি  আস্থাবান্ হন নাই ।*ইঠ1 তাহার মগ 
হইল না দিন দিন তাহার পৈন্য-মংখা। | লেরই কারণ হইয়াছিল, সনেহ নাই। ' 

বধ্ধিত হইতে লাগিল। ইতরাজ-সেনু) ও 

তাহাকে সাহাযা করিবার জনা গ্রস্ত 

হইল-। তখন নেপোলিয়ন্ মাপন পরি- 
বারবর্ণকে তথায় রাখা নিতাস্ত অনি ই- 

কর,এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে প্রথমতঃ 

নাইন নগরে, পরে মারসিলিসে প্রেরণ 
করিলেন। নিজে ও তাহার প্রিয় ভ্রাত। 

লুমিগ়েন্ উভয়ে কর্শিকা দ্বীপ পরিত্যাগ 
করিলেন । তর্দববধি নেপোলিয়ন আর 

[| কখনই জন্ম-ভমিতে প্রত্যাগমন করেন 
চারি রি ধরিয়া সার্ধাধীণ লোকের মনে যে অগ্নি 

নাই। মারমিলিমে তাহার « পরিবার- 
বর্দকে মহাকষ্টরে পতিত হইতে হইয়া- | পরধৃমিত হইতেছিল, নেপোলিয়ন্ তাহা 

ছিল) এবং যত দিন পর্য্যন্ত নেপোলিয়ন্ বম করিয়া জগতে অতুল কীর্তি 

| উচ্চ-পদস্থ না হইয়াছিলেন, ত্দবধি খাপুপন করিয়া গিয়াছেন। 

| তাহাদের দ্ররবস্থা! অতি প্রবল ছিল। | প্রীকৈলাদচ্ ঘোষ। 

এই রূপে নেপোপলিয়নের বাঁলয ও তর 
বয়সের কিয়দংশ কাটিয়া গেল। এক্ষণে 
তাহার বয়স প্রাপ্স পঞ্চবিংশতি হইফাছে , 
তিনি পূর্ণ যৌবনে উপস্থিত হইয়াছেন -- 
হহরাহ তাহার কৈশোর অবস্থা! 
এই খানেই শেষ করা গেল। কৈশোরে 
তিনি ত্য কাধ্য সাধন করিয়া গিক়্াছেন, 
জগতের লোক তাহ! চিঠদিন উৎসাহের 

সৃছিত দর্শন করিবে; ছুই সহশ্র বদর 

লে সস পাল এপ শিপ পপ সপাপ পাপা সপ পলা ৮৯৯৭৯ 

স্পা ৯৯ স্পেস ্্ত্স্ 

পান পপ পপ 

হাস্য। 
মানুষের হাসে না কে? সুখে ছুঃখে, | নিরস্তরই মানুষ হাসে। হুংখী,ধনী, শিপু, 

ৰ রাগে অভিমানে, ঘদয়ের আলা যা, ্  সকলেই হালে; পিস হাসিতে 



দৈশাখ, ১২৮৮ । |] 

জানে কয় জন? হানি চেনে কর | অর্ছএশয়ানাবন্থায়। প্রাসাদোপরিস্থিতা 

জিন? || ৰার-বিলালিনী দেধিয়! হাসে,রসিকতার 
হ হাপি 'কপোলে, চক্ষে, দন্ডে ও এষ্টে | পরিচয় দিতে, আর নিজের মাথা 
প্রকাশ পায়। কিন্ততাছার কার্ধা নিজের ৷ খাইতে। 

ও যাহার প্রতি থাকে, তাথার *শিরায় । 

রা প্রবাহিত হয়, লক্ষ্যের জুদয়ে ূ 

[হয় বিষ, নয় অ্বত ঢালিয়া দেব! এক 

ধ্ণসিই হৃদয়ে সম্তোষ, আশা, সাহস, বল 
ইপ্রভৃতি প্রদান করে, আবার দেই 
স্থালিই লক্কোষ, আশা) সাহস "ও"বল 

যুবতী--সমবয়স্কার প্বামী, বৃদ্ধ 

| মুর্খ বা .বি্ী) “দেখিয়া হাসে, তাহাদের ৃ 

প্রণয়ে ব্যবধান দিতে, হাদয়ে দারুণ 

আঘাত করিতে, আর নিজের মন্দ রুচি 

বাড়াইতে। চতুর! স্বামীর নিকট অন্যের | 

অলঙ্কারের সহিত নিজের গহনার তুলন! 

প্রভৃতি ধ্বংস করে। উভয়ই হালি, | মাথা ঘুরাইতে, আর নিজের সোগ' | 
কি রপ ভিন্ন ভিন্ন ।. কগোলে, চক্ষে 

ব্রন এ ওঠে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় চিহ্ন | উর; 

চতুরভাস্থ চক্কু হাসে, ূ ধিক হুয়। 
মানান্দ কপোল হাসে, অপ্রস্ততে দন্ত 

“হাংস/ছলনায় ওষ্ঠ হাসে । হাদে এক 

হজন, তাহার ফল পায় দশ জন । বার- 

“বিলামিনী যুবককে দেখিয়া হাসে; তাহার 

হদয় মুগ্ধ করিতে, আরুস্থীর্থ পুরঃইতে | 

সতী নমবয়স্কার অলঙ্কার-গুলি পুরাতন 

“ধরণের দেখিক্সা হাসে,--তাহার স্বামীর 

কষর্বনাশ করিতে, স্বণকারের ভদর 

গুরাইত, আর নিকধের অহঙ্কার 

'বাস্ইতে হাসে । নিন্দুক পরের নিন্দা 

করিয়! হাসে, দর্শকগডণর মনে বিশ্ববন 

জন্মাইতে, আর গিজের চরিত্রে কলঙ্ক 

ইমাখাইতে। খল পরের অনিষ্ট করিয়। 
 প্রতিবাসীর ভ্রাভায় ভ্রাতায় বিবাদ 

গধাধাইকা হাসে, তাহাদের অনিষ্ট করিতে 

ছ 
অ 

করিয়া অভিমানের হাসি কাসে--শ্বামীর ৃ 

] 
বাড়াইতে । অভিমানিনী ছাত্রীর “ কম্প- 

বুনিতে ছুই খাই উল ভুল: 

হইগাছে দেখিয়1 হাসে,-তাহার শিক্ষার 

পথে কণ্টক দিতে, আর নিজের গুমর 

বাড়াইতে । যুবতী নবোপাখ্যান পড়িয়। 

হাসে, স্বামীকে দাস করিতে, আর 

প্রণয়ে ছলন! শিথিতে । বিচারক দায়র] 

করিবার সময়, উকীলের বক্তত] শুনিয়। 

হাসে,--আমামীর ও তাহার আত্ীক়- 
গণের সর্ধনাশ করিতে, জুরিগণকে 

নিজের মতে আনিতে। বঞ্চক স্বীর 

লক্ষের নিকট তাহার আত্মীয়ের সহৃপ- 

দেশকে মন্দ পরামর্শ প্রতিপন্ন করিয়! 

হালে, তাছার বুদ্ধি ভ্রংসদ করিতে ও | 

অভী& লিদ্ধি করিতে । ভাক্তার বাবু । 

অন্য ডাক্তারের চিকিৎসার, উল্লেখ ূ 

করিয়া! হাসে, তাহার উন্নতিয় পথে | 

কণ্টক দিতে, আর নিজের পসার] 

পর দির অভীই্ সহিত | ধনী-- | বানাইতে উকীল বাধু স্বীর হত্েলের 

িৎ, তগানী ুরফখোছিড়া শটে ] বৃদ্ধিয় এ্রশংস হি ছতসচ ভাঙার | 
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| বুদ্ধি-টুকুকে ঢাকা দিতে ও নিজের “ফ্রিচ, | হামিতেই সকল বুবিতে পারেন, দিখা, 
সংগ্রহ করিতে; আর গ্রন্ভিপক্ষের [*বকিয়। মাথা ধরাইর়া আর, ঈাতে। 

হামিতে হয ন9, কর্ধ-প্রা্থী ফাছার, 

* নিকট উন্ষেদারি ফরেন, তাহার হাপসা-স্ব: 

বুঝিলে রক পদিনেই মনের ভাখ বুঝিতে, 

গারেন। বিচারক 

| উকীলের তর্কে হাসে,--তাহাদিগের 

| প্রকৃতি বিপর্ধ্যর় করিতে ও নিজের 

| পপার বাড়াইতে। গ্ায়ই* হাসির 
| উদ্দেশ্য আছে,কতকু আমরা বুঝি,-_ 

| কতক বুঝি না। আকাশেচাদ হাসে, 

| দষ্পতীর প্রণয়বেগ উত্তেজনা করিতে, 
ৰ নিঃসহায় পথিককে সাহস দিতে; আর 

| অভিসারে চৌর্ধয-কার্ষো ভয় জম্গাইভে। 

| মেঘাচ্ছন্ব নীল আকাশে সৌদামিনী 
হাসে, জগতের চমক ভাঙ্গাইতে, পথ' 

হারা পথিককে পথ ফেখাইতে), আৰ 

| প্রস্কানির শান্ত ভাব ভূলাইতে। শিশু, 
| জননীর অঙ্কে শয়ন করিয়া হাসে, জনক- 
জননীর হাদয়ে অমৃত ঢালিয়। দিতে !_- 

সেই হাদ্য যিনি চেনেন, তিনি কার্ধ্য- 
ক্ষেত্রে সফল-কর্মা ও মান্ছযেরু হৃদয় 

বুঝিতে অধিকারী ৪ কোন কালেজে 
এক জন অধ্যাপক ছাত্রদিগকে হাসির 

| ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ভিন্গ মূল্য নির্দেশ 

| করিয়া বক্তৃতা দেন। অনেকে তাহাকে 

| তন বলিয়। নিন্দা করে, কিন্তু আঁদরা 
বলি, সংসার-ক্ষেত্রে চলিতে শিখিতে 

হুইলে,অগ্রে হারি-তব্ব শিক্ষা কর! চাহি! 
চির-দাম বঙ্গ-সম্তীদের বদি সুখের 

প্রত্যাশা খাতে, তবে তাহা হাসা-ত তব" 

শিক্ষায় । জগতে যে হাস্য-বিদ্যায় দক্ষ, 
সেই বিষরী--দেই অনেক উন্নতি কম্গিতে 

পারে। উদ্ধীব বাবু, যদি হান 
| বিদ্যা দ্দ হয়েন;---বিভাঞ্গকের একটু 

সাক্ষীর একটু, 

হাসিতেই সভা মিথা। বুঝিয়া লইভে! 
শারেন, আর বঙ্গীয় বুবক সাহেবের 

হাসির তব জদয়ঙ্গম করিয়া বদি একটু 
ভূষিম্পর্শ করিয়! সেলাম করিতে পারেন, 
তবে শীঘ্রই উন্নতির পথে যাইতে 

পারেন । ভাই বলি, প্রত্যেক বিদ্যালরে' 
হাস্য-তত্বের উপদেশ দেওয়া! উচিত? 

যে ছাত্র ভা! সংগ্রহ করিতে পায়েঃ' 

সে যানগুষের হাদয়-তত্ব সহজে বুঝিতে 

পারে; আর মনুষ্যু-সমাজেও প্রতিষ্ঠিত, 

হইতেন্পারে। 

যিনি হাস্যর ছবি আাকিতে পারেন, 

তিনি গ্রাক্কত কিনি । যিনি হাসাইতে 

পারেন, তিনি রদিক।* যিনি হাসিতে 
পারেন,--তিনি চতুর চুড়ামণি। 

কবি কাঁঞিন্সিসে রহুত্মস্ত কিনে বুঝিলেন, 
 শকুত্তলা তাহার প্রতি অসথরাগিণী? একটু 

হাতের! ছুম্সস্তকে বিদ্যক গ্রেজ্ঞাসা 
কঠিলেন,- গু 

“ অধ ওয় উবরি কীিসে! মেচিওয়াও ?* 

৬. তোঁার উপর শাগ্ার মনের ভাব 

কি বুঝষিলে ?-+” চতুর নায়ক হগ্ষত 

বলিলেন,-.. 
" অভিমুখে মি সন্ব তমীক্ষিতং 

হদিতমনা-দিশিত-ক খ্রেদরং 1” 
কেক 
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৩ .. আর্াদর্শন। ব্শাখ, ১২৮৮। 
টি 

৫ শকুম্তলার অন্ুরাগ্ন-প্রকাশক চক্ষু | 'আৰরিত গাঢ় ক্রোধের শীত্র যাইবার 

(হাসিয়াছে, অন্য-নিমিত্ত কথায় এক. নহে। যে ক্রোধে হাসি হয়। সে ক্রোধ 
এক হাসেই হৃদয়ের ভাব, ছদয়ের ভাল | হৃদয়ে আঘাত করে। কৰি দীনবন্ধু 

“বাসা--প্রপয়-লিপ্ন। জানাইয়াছে। শত | যথার্থই বলিয়াছেন--" হাসির মার বড় 

মহত কথায় যে ভাবের স্প্ই উপলব্ধি | মার 1৮5  * 

ভুইত না, দেই নরলতামির প্রণয়লিপ্সা | হাদ্গিতে হাসাইতে চায় সকলে। কিন্ত 

একটু হাসিভেই প্রকাশ হইয়াছে । | পারে কয় জন? তাস খেলিতে বসিয়। 

তুর কালিদাস এই টুকুতেই মান্ষের | তৃমি যদি হাসির একটু কৌশল মত 

ধ্বঘয়জ্ঞতার পরিচয়-স্বীর কবিত্বের | বাবার করিতে পার, নিশ্চয়ই তোমার 

পরিচয় দিয়াছেন । আর রক্ধাধলী- | প্রতিদ্বন্বী হান্ত-বিদ্যায় অপটু হইলে 
কার নিপুণ কবি শ্রীহর্য নায়কের | বাঞ্িত হুইবেন। তুমি জিতিবে। 

বিশ্বাস-ঘাতকত। প্রকাশ হওয়ায় বাসব- তেমনি সংসারে একটু হাসির উপয় 

বার একটু হাসিতে মাথ। ঘুরাইস়। ত্লোমার ক্ষমত। থাকিলে, তুমি প্রত্যেক 

প্দিয়াছেন। নারক বিদুষককে বলিতে- | পদ্দেজিতিবে। যে তোম।র অপেক্ষা হাস্ত- 

ছেন্৮- বিদ্যার পারদর্শী, সেই তেমায় 

*। থিশুমুর্খ ! অলং পরিতোষেণ ঠকাইবে। যে সেই হাসির বৃথ। ব্যবহার 

॥ ঈষগ্াং প্রতিভেদকারি  * করে, সে হয় পাগল, নয় হান্ধা1! লেক । 
'হদিতং নোক্তং বচে| নিষ্ঠ,রং | যুদ্রারাক্ষসে লিখিত আছে,--রাজার 

£. কোপশ্চ গ্রকটারুন্তোঁ দয়ি তত্ব * ** | দাসী মর্ম না বুবিয়া বৃথ! হাসিয়া- 
: ধিক্ মুর্খ_আ্বাবার আহ্লাদ ! প্রণয়িণী | ছিল বলিয়া, রা! প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা 

€তিরন্কার করে নাই, একটা কটু | দিয়াছিলেন। অনেকে তাহাকে তিরস্কার 
'কথা বলে নাই। কিন্তুং যে একটু | করেন, কিন্তু আমরা বলি, দাসী নিতাস্ত 
'হাসিয়াছে, তাহাতেই রাগ সম্পূর্ণ | নিরপরাঞ্চিনী নকে॥ লঘু পাপে গুরু 

[প্রকাশ “হইয়াছে! নায়ক বাসবদতা | দণ্ড হইয়াছিল বটে, কিন্ত সেই পাপের 

: তিরস্কার করিলে-_ছ ঘা মারিলে,এত তয় একট, উপদেশ, একট, শামন ভাল। 

'পাইতেন না, হদক্ে এত বিভীষিকার । রাজা দাসীকে পাগল বা হাক্কা লোক 

। ছবি পড়ির। নিদারুণ আঘাত ঝাঁরিত না, + ভাবির অল্প শাসন করিলেও, চলিত। 

জু কাপাইত না। একটু হামোই সকল | যে সর্বদা হাসে, তাহাঁর পরকালের পথে 
ইইয়াছৈ। তিরস্কার অল্প ক্রোধের । সে | কাটা পড়ে, তুমি বিদ্যালয়ের ছান্ধ। 
কোঁধের আবরণ উন্মোচিত হয়, শী্ই | নময় নাই” সময় নাই, হালিয়াই মাং. 
'বাম্প -হইস্থা উড়িয়া যায়। আর হাদ্য | করিচতছ, তোমার পরকাল নাইতেছে। 



] 

| 

সস সস 

শত পাশপাশি শীিী্িটি শী শিশিশিশ 

ইশা, ২ ১২৮৮ হাহ্য। 

পাঠেরফল কিছুই হইতেছে নামি | প্রণয়-লাললায় বাগ্র, চিরদিন আশার, 

২৮১০ ৯৮২০০ ২০৯৩ সি কিক তি ৮৯০ শসা শি শসা ক জি ০০০ ০০৩০ প ৯ 

শখ 

৩. 

যুবক বিষবৃক্ষের প্রত্যেক পত্র পাঠ |*বীজ হৃদয়ে বপন করিয়াছেন,তাহার, 
করিয়। বৃথা হাসিতেছ, তোমার দর্ধনাশ 

হইতেছে, কেবল অসৎ প্রবৃত্তির উদ্দীপনা 
জন্মিতেছে। গ্রস্থকারের উদ্দেশ সিদ্ধি 

হইতেছে ন1। তুমি যুবতী । সময় নাই 
অসময় নাই;-হাঁমিতেছ ! তোমারও 

পরকাল যাইতেছে । তুমি বিচারক; 
( সময় নাই, অসময় নাই হালিতেছ, 

শেপ 

| 

ৃ 
ূ 

তোমারও পরকাল যাইতেছে। কিন্তু 

তাই বলিয়া যে নিরবচ্ছিন্ন গম্ভীরভাবে 

থাকিবে, হাপসিবে না, এ কথ! বলিতেছি 

না1। যেনাহাসে; তাহার হদয় নাই) 

তাহার মুখ দেখিলেও পাপ। সকল 

সহিতে পারি) “গোম্দ। মুখ” তিরস্কার 

সহে না। 

“বহ্বারস্তে লঘুক্রিয়া”-_ 

সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ির কাজ 
অল্প। হামসির শব গুরু ১ তায় অর্থের 

গুরুতা নাই। চাটুকার প্রভুর মনত্তষ্টির 

জন্য চৌতালে হাসিয়। গৃহ প্রতিধবনিত 

শ| করে,সে হাপির মুলা যৎসামান্য। 

| 
] 

ৰ 
| 

| 

ূ 
| 

] টপ 

তোমার বাজারে ধার করিবান্ব পন্সার 

থাকিলেই অর্থাৎ বড় মানুষের সংখ্যায় 

| নাম উঠিলেই বড় খরচ কর, আর ন! 

॥ কর--সে হালি দেখিতে পাইবে। তাহ! 

সৌন্দ্য/হীন,। নীরম ও বিরপঞ্তিজনক। 

কেবল কর্তীর উর্ধদংখ্যা লক্ষ্যের মূর্ঘতার 
' | পরিচারক ! “মুচ্কে হাসি” যে সকল 

“[ ভাব প্রকাশ করে, তাহ। অমূল্য ! প্রণয়ী 
যাহার হাদির ছা যেখিয়! রূপে গুণে 

একটু হালিতেই বব ধ্বংল হয় মনত 
ঘুরিতে থাকে, হাদয় দারুণ আহ্: 
হত্। আবার দেই একটু হালিতেই, 
হবদয় নাচিয়া উঠে,-শিরায় শে [ণিত, 

ক্রত বেগে প্রবাহিত হয় ;--মাশা-লত; 

ফলবতী হয়। দম্পতী একটু হালো; 
উভয়ের এক প্রাণ এক হৃদয়, ভাবিয়া 

প্রেমেরপ্দৃ়বন্ধনে আবদ্ধ হ্। আবার 
সেই দম্পতীর একটু হাস্যে উভয়ে দারুণ 

ব্যবধান বোধ, বঞ্চনা বোধ, জগতে ুখ- 

বিহীনত|। বোধ হইয়াই প্রেমের দৃঢ় 
বন্ধনের শিথিলতা জম্মে। হাসির 

আড়ম্বর যত অল্প, ততই অর্থের গুরু, 

মুচকে হাসিতেই চতুর, প্রণয়ী,হঃখী+নথী 
বোধ হয় । একটু মুচকে হাদি এক জন 

হানিলে, শত শত ভাব প্রকাশ পায়, সে 

হাপি অল্জুল। নয় *্ত1 কি ? তৃমি তোমার 

প্রথরিনীর একটু হাসিতে খু্ধ হঈয়। কর্জ 

করিয়া! অলঙ্কার গড়াইয়াছ/ তুমি একট, 

হাসিতে জাদরন্ধর জালা দশ হাত ভূমির 

জন্য শত শত মুদ্রা খরচ করিয়া, শত 

শত লোকের তোবষামোদ করির। 

আন্মালতে অদালতে বের়ীইতেছ, তুমি 

একটু হালিতে সকল ভূগিয়! সেই মূষ্ঠি 
*্পু্ধ] করিতেছ, মে সেই একটু মুচ্কে 

হাসি! তাঁহার কার্য চোমার অগ্ততগ 

ভে করিয়াছে। সে তাঁসি কি কখন 

জীবনে ভূলিতে পারিবে ?--চতুর! নারিক। 
নায়কের, মন না ভুলাইতে কটু হালির। 



১২, 

তাহান্স সর্ধনাশ করে, সে ছালিতে 

মধু বিয় হই আছে। সেছালিযে ভোঁগ 
করিয়াছে, লে বলিতে পারে, গুচ্ক্ষে 

ছালির ক্ষমতা কত ! স্মিত মুখের এফটী ' 

কথার যাহা হয়, তাহ! কিছুতৈই হইবার 
নছ্থে। একটু হালিতে দৈনিক উত্তেজিত 

হইয়া! প্রাণপণ করে। একটু হাসিতে 
নির্বোধ আত্মহত্যা করে। 

একট, হাসিে রাগ বাড়ে । একট, 

হাসিতে মান বাড়ে একট, হামিক্তে যান 

যায় । তুমি যুবর্তী এত করিয়! মনের 
ছবি দেখাইলে---কিস্ত এ একট, হাসিয়া 
নকল মাটি হইয়। গেল !-_- 

গোপাল ভাড় এত থাতিনামা কেন? 
হীমাইতে জানিতেন) বলিয়।। যে 
হাসাইতে পারে, তার যশ সর্বত্র। 

হাসিতে লিখিতেছি,.হরত 

আগার তিশা িশিপিশীশশ পাশ সপ পি 

কিন্তু ঘে হাসিক তার্থ্য « অতি | 
অল্প! তুমি হাসাইতে খাইয়া যদি |. 
হাসাইতে ন! পার, তবে তোমার দাঁতে 

হাসিতে হইবে) এই আমি ফালি কলম | 
নট করিয়া “সুখের উপাধানে মন্ত্ধ 

সম্পূর্ন না রাখিয়া, কত উৎসাহে ছামিতে | 
কেহ 

পাঠ করিয়!, একট, হাদিয়। আমায় | 

পূর্নরায় কলম ধরাটবেন,_ উৎসাহ 
বাড়াইবেন-.আমায় হাসাইবেন; অথবা 

একট, হাসির আমার দেঁতো হাসি 

হানাইবেন। কিন্তু লকলে যা টায়, | 
তারই আন্দোলন ভাল--তবু তে1 লোকে | 
বলিবে, ছাদির কথ! লিখিয়াছে !! ৰ 

ম,চ,মিত্র। 

বিরাশী।. 
আর কেন বৃথ! এই, গংসার খায়ার জালে 

থাকে বন্ধ মন, 

জীবনের তথ যাগা, প্রেম;আশ। অভিলাষ . ূ 
ঘুচেছে সকল। “ ৰ 

গভীর জলধি যা), 

খৰকে একে এ ভুদয়ে, 

এবে সে কুত্ুম-রাশি, 

গুড়ে ছারখায়, 

শৈশবের মরলতা, 

মগ নী বনি 8৫০ 

. শুনয-বিকার। 

সদ। ৰাযু-সস্তাড়িত ৰ 

' তরঙগে আকুল, ূ 

কত ঙ্গেহ, কত তৃষা 
করেত্ছ ব্যাকুল। ৰ 

অঞপ্ত অনলে যেন 

অন্কট তৈশোর-ভাব : |" 



দুর মন্যোরঘ, 

প্রভাত আকাশ-মাবে, ম্লান চন্ত্রমার লেখা 

তেমত্তি এখন । ১ 

কোথা ধালব্ডের যন, আপপায়ন্উদ্মত্ত সেই 
চকিত-চঞ্চল, পু 

ভাবী বাসনায় দৃপ্ত) * উত্থেলিত প্রেম-সিদ্ধু 

সলজ্জ সরল। 

বালোর দলিনী যাঁরা, কোথা চলি' গেল সব 

জ্াদ্-বাসিনী% * 
কুনুম-স্তধকে দামে, হৃনজ্জিতা ফুলময়ি 

চিত্ত-বিনোদিনী । 

জীণারণা এ সংসীব, ছিন্ন মরমের গ্রন্থি 

ছার গৃহ-বান, 
জ্ঞানেতে নাহিক তৃপ্তি, বিষময় সমুদায় 

শৃন্য ছদাকাশ। 

স্থৃতির নয়ন কাছে, কিবা দেখিবারে পাই 
ভাবী আশাময়, 

বিভ্ুত জীবন-মরু, ধুধুকরে পেরি দিক 
বিধি নিরায়ও 

তবে কেন এ নরকে, বৃথায় কাটাই কাল 
মোহ-পরৰ্শে? 

যাই চলি বখ! সুখ, স্য্টির মিভূত দেশ 
” প্রাণের হরযষে। 

গভীর কানন-মাঝে, » গনস্ত সাগরে বথা 
হইব বিলীন 

নির্বর-বর্ধর ধ্বমি; প্রক্কতি-উদাত ভীথ 
হেরিব জ্থদীন। 

শরীরে, হৃদয়ে, প্রাণের. একতান, একাগ্রতা 
উন্নত আশ্বাস, 

রাজিব বিপিন-্ফুঝে, স্বভাবের প্রি অক্কে 

অধিত উল্লান। . 

জজ 

(৩৬ 

গিরি ০ আমি ওরস পাত ৯৬ ৯৩ ০০৯০ ছবির চে প্লান, বাড ভা ০ হিপ পানা গসসপার বা রসাথাপেসতা পরগনার 

তবিযোর হুখ-রাজা, আশার হৃবর্ণ জ্যোতি 



“বর্যাকাল। কৃষির আাবল্যে রঘুলাথ- | নবাস্-বিখৌত হই়্াছে। গ্রামের পু্করিনী,] 
পথ, ঘাট সমুদায়ই পরিফার ও | পঙ্ল,খাল,বিল,ও পরঃ-প্রপালী সকল নূতন ৮ 

৫ এ ৫ 8% 

ডি বেনে পাশা াশিশশশিশিও সি পা স্পি ২৮৫৩ পক ৮ শি ০ আপা পিসি, 07 

আধ্যদর্শন | বৈশাখ, ১২৮৮ । | 

ভুলিব মানব-জাতি, "মানবের অভ্যুদয়, 
উন্নতি, পতন 

জালের ধণর্থ-রেখা, যশের মোহিনী ছবি 
মীণিক কাঞ্চন । ৩. 

বার, তিথি, দিনমান, শিশির, মিদাঘ-আদি 
খতুর প্রয়াণ, 

পাপরিব সমুদয়, জগতের লীলা খেলা 

_.. ক্ষাপ-পরিমাণ। 
মিলিয়৷ অনন্ত সনে, অনপ্ত জীবনে পশি' 

_ গপ্বেধিব কেমন, 
্্টরর প্রক্রিয়া সব, গ্রহ, উপগ্রহ, তাঁর, 

গতি-আবর্তন । 

দেখিব জগত-চিত্র,য " নিরমল, মুধাষয় 

অকল্মষ শোভা, 

বন, গিরি, প্রশ্রবণ, পল্লী, নর-নিকেতন 
পুত, মনোলোভা । 

দেখিয়! দেখিগ। প্রাণ, ভাসিবে অনস্ত হাথে 

ূ প্রমত স্বাধীন, 
তধে এই হুঙাশন, দ্বাক্ুণ প্রাণের জ্জাল! 

হইবে বিলীন । ৪ 

শ্মোহিনীমোহন দত্ত । 

সমর-শেখর ৭ 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 

৪.৭ সুনুণে 19 ডি 01986 ৪০০৮৮? 

10811 6০ 100106 ৪0৫ 8869 101) 085! 

486 009৮ 0০০07 01508 ৮5৮ 2000 168 ৪9৪০০ 

10855050) 16515 009 00011110 ৪30,১7-৮0110 810, 

মস ১. ্পা পা 



একি গু 

+. ০০৮১ শসা পাপা পট পিট উল 

৬ 

| বৈশাখ, ১২৮৬। 

| জলে পরিপূর্ণ। শঙিশেখরের পদচাতির 
| সময় হইতে রঘুনাখপুরের রখ্যাগুলিক় 
| জোন প্রকার সংস্কার সাধিত হয় নাই 

| সেই জনা তাহাদের অবস্থা অতিশয় 1, 

মঙ্দ। বর্ধার পর বর্ষার তিরলগদিভিঘাতে 

সকল পথগুলিই ব্রিরু্ষ ও বিভগ্র। 

কোনটার এক পারের পয়ঃ-প্রণালী রুদ্ধ 

হওয়াতে, গ্রামিকগণ জল-নির্মের জমা 
তাহার মধাদেশ কাটিয়া অন্য পার্থ 
পর়ঃ-প্রণালীর সহিত লংযোগ করিয়া 
দিয়ছে। কোনটার বা এক স্থানের 

একটা সেতু ভগ্ন হইয়াছে, গমনাগয়নের 
সুবিধার জন্য গ্রামবাসিগণ বীশে্ 
আশে নির্মাণ করিয়া তাহার উপর 

ঘাসের চাপড়া ও মাটির রাশি ঢালিয়া 
দিয়াছে । কোনটার বা অঙ্গ ক্রমে ক্রমে 
শ্য়িত হইয়া অবশেষে বিলুপ্তপ্রায় 
হই গিয়াছে। সেই সেই স্থলে বর্ষার 
জল একজ্রিত হইম্ঈ$ এক একটী ছোট 
ছোট পুকুরের সৃষ্টি করিয়াছে । পথের 
ছুই ধারে, পয়ং'নালীর উপরি ভাগে, 
গহাদির পার্শখদেশে অসংস্কত উদ্যান 
সকলে কচু, চাকুনো, বনবিছুর্টি ও 
শ্যামাতৃণ প্রড়তি বানা প্রকার আরণা 

লতা-গনাপদি সঙ্জাত ছইয়! তশ্তৎ- 
স্থলকে গাড়রপে আর্ত করিয়া 
রহিয়াছে॥ উদ্যান ও বন-বৃক্ষ-রাঁজির 
অন্ত ভ্রাঘিসা, গ্রামের শ্রান্তস্থিত শস্য- 
ক্ষেত্র সকলে নয়ন-স্সিগ্করী হরিত 
রজ-লীল! এবং আটণূর্ণ জগ্গাশয- 

| নিচয়ের প্রশান্ত সঙ্গিল-শোত। একবিত 

দমর-পেখর। রঃ 

হয়া প্রাঘুটের রা সৌনার্ধয বক্ষ 
কেয়িয়াছে। ৃ 

নিশীথ সমর । , উত্ধণ তারকায়কিত। 
“নীল নৈশ গগনের পূর্ব প্রান্তে সর . 
শশি-কলী ধীরে ধীরে রখুনাথপুরের 
্রাস্-গ্রবাহিনী রুদ্রাণীর তীরম্থিত। 

বিশাল বন.পাদপ-সমূছের দেখা দিল 3. 

রুজ্রানীর প্রশান্ত স্বচ্ছ বক্ষে তাহার: 
প্রতিবিশ্ব পড়িল। পুর্ণ কলেবর। রুদ্রাী 

মেই প্রতিবিশ্ব হুদয়ে ধরিয়া! হাঁবিকে: 
হাসিতে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হুইভেছে 
উভয় তীরস্থ বৃক্ষ সমৃথ্র নিবিদ্ক 
কিসলয়াবলী সেই দ্গিধ জ্যাব্রগ” 
প্রতিভাত হয়া মন্দ মন বায়ু-সঞ্টারে 

শর ধর শবো মদ মন্দ নৃতা করিতে 

ছিল। রঘুনাথপুরের দিকে রা্ানীর | 

একটা থ্বাধা ঘাট ছিল। এই ম্বাটের 
প্রীশস্ত চত্বর ও মোপানাবলী শ্বেত গ্স্র- 

দিশ্দিতি-ন্যানে হানে বিচিত্র কাককার্য- 

খচিত। শ্বেত চত্বরের ছুই পার্থে ছটা 

বিশাল বটবৃক্ষ কর প্রসারগ করিষ্ক। 

পরম্পরকে ** গ্বেহালিফন ফুরিছেছে। 

উভয়েরই তলদেশ ইঞ্টক-নির্িত আলবাল- 
পরিখেটটিত। আলবাল দলে পুর্ণ । তাং 
পার্স জীর্ণ বুনুমোদযান ।১কুস্ুমোদ্যালে 

কেবল কয়েকটা ঞ্মিনী। কররীর ৭8. 

“চল্পক ত্তিম্ন জার কিছুই দেখিতে পাওয়া" 
যায় না| অবশিষ্ট সমুদায়ই বন্য বৃষ্ষ+ ূ  
ইহাপ পর কানন--কানমের পর; 

গভীর অরগ্য ক্রমণঃ: গভীরতয় হইল ূ 
হদুরপপ্রস়ারিত 'হিয়াহছ। জিড়াণীর ূ 



৩৬ 
রে 

পরা? রাতিরনারানানিওএস্উউচিনল চন, 

দলের  উপর--তীরের উপর 

ক্ষরা্জির শাখায় শাখায়, পাতার পাতা, 

মলংখা খদ্যোতঃ, দ্বীপমালার ন্যায় 
প্রদীপ্ত হুইয়! বসিতেছিল--নির্বিতে ' 
ছিল-্উড়িতেছিল--আবার বসিতেছ্িল 

_ আর জপিতেছিল। ক্কচিৎ ছুই 

চারিটা বাছুড় ও পেচক ঝটপট, শবে 
ঝটবৃক্ষের এক শাখা হইতে অন্য 
শাখায় উড়িয়া! বলিয়া স্বচ্ছদে সুপকক 

বটফল ভঙ্গণ করিতেছিল, কখন ব৷ 
কর্কণ চীৎকার ' করিয়া দুরস্থ বনের 
দিকে উড়িয়! যাইতেছিল। কোথায় 
বা আট দশটা শৃগাল একত্র দলবদ্ধ 
হইয়া আহারাম্বেষণে চারি দিকে ভ্রমণ 
করিয়া বেড়ীইতেছিল। আর থাকিয়া 

খার্কিয়! বিকট চীৎকার করিয়া! নৈশ 

নিশ্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। * হঠাৎ 

হ্ইটা শ্গাল খেলা করিতে করিতে 

দৌড়াইয়া আমিয়!,সোপান-চত্বরে বসিল। 
তন্মধ্যে একটা, অপরটার গা অবলেহন 

করিতে লাগিল--নহুসা নিক হম সোপানে 

কি দেখিয়। ছুইটাতেই পলইয়! গেল। 

আহার! কি দেখিল,তাহ! বুঝিতে পারিল 

না) কিন্ত যাহা দেখিল, তাহাতে, ভূয় 

পাইল বলিয়াই, পলাইয়া গেল। শৃগ্বাল 
ত যৎসামানা | *মই গভীর নিশীথ 

৷ সময়ে-+ষেই জনহীন ক্ষদ্রাণী-্্টে একটা, 
| বনী দেখিলে অনেক মানবেরও 

“চিত্ত সহ! ভয়াকুল হইয়া উঠিত! এ 

রনী কে? কেনই মা এই গভীর 

ক্রথনীধোগে; এ প্রকার: বম-প্রদেশে 

বৈশাখ, ১২৮৮ ৃ 

আসিয়াছে? কে জানে--উচ্থার | 
হৃদয় কি প্রকার! রমপী আলুলারিত্ত* |. 

হন্তলা-_নিয়তম সোপানে উপবেশন | 
করিয়া এক দৃষ্টে রুত্রাণীর দিকে চাহিয়া! | 
রহিয়াছে । দক্ষিণ হস্ত নাভির উপরি. | 

ভাগ বেষ্টন করিয়! সংস্থিত £ বাম করতলে 
কপোলদেশ বিন্যস্ত, ভ্রমর-কষ্ বিশাল 

নয়নদ্বয় ভটিনী-বক্ষে মংযত। এবং 

চরণযুগল নিয় ভাগে লগ্িত। রমণী 
এক দৃষ্টে নদীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে । 
স্তিমিত নক্ষ রালোক-পরিবেষ্ি 5 চন্ত্ররশ্মি 
রমণীর দক্ষিণ গণ্ডে পতিত হইয়া 

ধীরে ধীরে হাদ্য করিতেছিল। সেই 
চিত্র নদী-বক্ষে অত্যন্ত প্রতিফলিত 

হইতেছিল। শীতল সপ্িল-কণাপহারী 
মুমন্দ নৈশ সমীরণ জ্যোতল্সা-কগাত 

বিটপি-চয় বিকম্পিত করিয়া রমণীর 

অলক-গুচ্ছ লইয়! ধীরে ধীরে ক্রীড়া 
করিতেছিল। সেইগভীর রঞ্জনী-যোগে 

সেই জন-হীন কানন-বিহারি পী-_ 

রুপ্তরাণী-তটস্থ ঘোপানোপরি রমণী 

একাকিনী বলিয়া এক গভীর চিস্তার় || 
নিমগ্ন ছিল। কি চিন্তা? রমণী কি 
ভাবিতেছিপ ? রমণী ভাবিতেছিল-- 

«ছার! এ পৃথিবীতে মানবের জন্ম 
কেন হইল? হইল ত এরূপ হঈল 
কেন? কেন এক জন মুষ্টি-ভিক্ষার জনা | 

দ্বারে গ্বারে রোদন করিয়া বেড়াইতেছে? ৃ 
আর কেন এক জন শত সহত্র ফাস,দাসী- | 
সেবিত' হইয়া! মনের আনন্দ কাল | 
বাধন করিতেছে? এ কার্ধাকাহার 7 £ 



লা? ক 

| বৈশাখ, ১২৮৪। 

| বদি বিধাতার হয়, তবে ইহাতে তাছার 

| কি সুখ? তিনি কি মানবের রোদন 

পেখিতে ভাল বামেন? ভীষণ সংসার- 

সাগরে মানব ক্ষুদ্র বলবৃদুদ-তুলা। 

ক্ষণেকে জন্মাইয়া আবার ক্ষণেফের 
মধ্যেই এবুন্দ জলেই,মিশার ;) তধে 
এ ক্ষণকালের জন্য বিধাতা! এ ক্ষুত্র 

মানব-জীবনকে এরপ কঠোর শীস্তি 

কেন দেন আর বদি মানবেরই 

আত্ম-কত হয়, তবে কোন্ কার্যে আমি 

হততভাগিনী এ কঠোর যন্ত্রণা ভোগ 

করিতেছি? আমি কি এমন হুম 

কারয়াছি যে, তাহার বিষময় ফল 

আমাকে এ জীবনে ভোগ করিতে 

হইতেছে? কিছুক্ষর্ণ ?--এ পৃথিবীতে 

দুমকি? এক জনকে ভালবাসিলে-_ 
এক জনকে এ সংপারে একমাত্র আপনার 

ভাবিয়া হৃদয়ে স্থঙি দিলে, কি পাপ 

হয় 1 হুক্ষর্ম হয় ?1--তবে এ সংসারে 

সংকর্প কি আছে? হায়! আমি 

দীনা- জ্ঞান হীনা-_অনাখিনী। অনান্ধপ 

| সৎকর্ম কি তাহ! জানি না /-*জানিলেও 

করিবার ক্ষমতা নাই। আমার অতি 

সামানা হৃদয়। এই হুাদয়ই আমার 

নর্বন্থ। এই ছুদয়ের দ্বারাই যাহ] 
কিছু সৎকর্ম হইবে,আমি তাহাই করিব।* 

| আমার এই হৃদয় লইয়া আমি বিজনে 
| বমিয়া হদযেশ্বরের মঙ্গল খন্থদিন ধ্যান 

|| করিব; কিছুই প্রতিঙ্গানচাহি না। টাহি- 
| লেও পাইবার-সাশ!.নাই? কেম না,আমি 

৪৯৬৯০ 

ৃ বিধাতীর ?--না মানবের আত্ম-্ত ? | অনাধিনী_-পখের ভিখারিণী | হাক ্ 

আমি কেন জন্মিলাম ?--কেন ছঃখিনী 

হইলাম? বদি ছুংক্িনী হটলাম,তকে কেন 

ভাগ বাঁসলাম 1--ধাহার যোগ্যা নষ্ট, 
তাহাকে কেন ভালবাসিলাম ? ভাল? 
বাসিলাম যর্দি,তবে পাইলাম কই ?- তবে 
আমার এ নারী-জম্ম কেন? হাক! 

আমি অভাগিনী নারীজাতি। লঙ্জাই 
আমাদের কাল। মনের আগুনে দিবা: 
নিঙ্গি * অলিতেছি-ভথাপি কাছারও 

কাছে প্রকাশ করিয়!ণবলিতে পারি ন11 

বলিলেই বা কেভাল বলবে? যাহার 

কাছে বলিব, হয়ত নেই প্বণা করিষে 

--টপহানম করিবে । সেই ভয়ে ঘরে 

এক বার নাম পর্যান্তও করিতে পারি 

না, পাছে অন্য কেহ শুনিতে পাইয়া 

গ্রমাদণঘটায়। মেই তয়ে আত্ম এই 

খানে আসিলাম। এক বারও মনের 

দুখে জ্ুদয় খুঁঝিয়া নেই ভুখাময় লাম 

আর্জ উচ্চারণ করিব-_জতুবা এ গভীর 
রজনীতে এ ভয়ানক স্থানে একাকিনী 

আসিব ঝে?--এক বার)এক বার সেই 

নাম-সেই সুধাময়-সেই সতীশ। 

আকার_-কই এখানে ত কেউ শুনিতে 

প্যহবে না ?__আবার লতীশ-_সতীশ, 

সতী-_সভী- শ্সার্প র-আমার--আ মা 

সতীশ-৮এক বার সাধ মিটাইয় বলয় 

লই...আমার--আমার সতীশ ।-্না-- 

লা] আমি কে? আমি ত তাহার নাম 

উচ্চারণ করিবার. যোগা নই; বিছুব 

পারি না কেন? নিলয়, জাতে 
পল আপ 



ষে নাম অনুক্ষণ মনে হর--সে নাম | সর্বাঙ্ষ কাপিতে লাখিল! তাছার 

বৈশাখ; ১২৮৮] 

লাস করিয়া! উচ্চারণ করিতে পারি ন£. বাক্য-্থূর্তি-হইল না|! দতলাসঞ্চ নয়নে | 
কেন 1--হার ! ছণুর। মানবসজী বন” 

অ্বনবের খেলিবার পুতুল । ইচ্ছা করিল 
'ঘ পুদ্ধুল এখনি ভাঙ্গিয়া এই রুত্রাণীর 

জলে বিগঞ্জন দিতে পারি) তাহাতে 

নামায় €ক নিরারণ করিবে? হা, 
ভাহাই ভাল। আমার এ জীবন 

/ঢালিয়া দিই লা কেন? ক্ষত্্রাশীক় 

স্বয়ে ত্বর মিলাইর়' অহরহ ফণ ফল 

মানে বলিব--আমার মভীশ। আমার 

'পআমার-আজামার সভীশ। কেহ 

বুঝিবে না-কফেছ বারণ করিবে না-- 

আমি নিজে বুঝিব-নিজে বলিষ-- 

নিজে মজিঘ।” সহস! রমণী চমকিয়! 

উঠিল কে ফেন তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ 
করিল! রমণীর হাদয় হুর ছুরু কুরিয়! 

চালিতে লাগিল !-_রমণী ফিরিয়া 

পেখিল-শ্বেত-শ্শ্রুল ত্টাগসমূ্ি ও 

ভাপগ বলিলেন, « স্থরাগিণি 1” 

|; যোড়শ পরিচ্ছে্। 
" ৪১০০ 1850657 ৪09 90৮ 0097 695৮ চাও 

৪3060৮-- * 

80510 1৮ 58 090170৩) 800 5159 68০৪৪১৯৯ ৯ 
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86070692065 , ৬ 
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৫০৯ 19915, 

৩ 8199 0800060 1709 জ 117 21089 0012 
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' ম্জীপস বলিলেন," হুরাজিণি 1” 
-স্ব্রাজিবীর মস্তক সহল! - ঘৃর্দিত 

দূ 

খু টি 

৬ প্প্রভো 

সে নীরবে দাড়ায় রহিল। গাপস | 

আবার কোম্বল বয়ে বলিলেনপ্সুরাঙগিণি! | 

রসে ভঞ পাইও ন1। আমার 

হইতে তোমার কোন আশঙ্কা নাই। 
আমাকে তোমার পুত্র বলিয়া! জানিও 1” 

এই নুললিত আশ্বান-বাক্য মধুর নিকণে 

ৰ 
] 

1 

স্থুরাঠঙণীর কর্ণকুহুরে ধ্বনিত হইল ॥ | 

তাহার শ্রবণ-মুপল আমৃতসিক্ত হইল। | 

তখাপি সম্পূর্ণ নাহন হইল ন!। কেবল 
এক বার ভাপসের যুথের দ্বিকে চাহিয়। 

দেখিল__পেই সৌমানূর্তি-_সারল্যতা- 

ধার-_শ্বেত-শ্রশ্রুল মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় 

বাৎ্দলাভার পূর্ণ প্রতিভাত । সহস! 
হরাঙ্গিণীর বিশাল নগ্নন-্্বয় অশ্রু প্লাবিত | 

হইল। সে তাপসের চন্বণতলে প্রণত | 

হইয়] বাস্প-গদ্গ্ ত্বয়ে লিল ণদেব! | 
আপনি কে?” 

তুরাজিখীর হস্তত্বয় ধারণ করিয়া ধীরে 

ধীবে উত্তোলন করিলেন এবং কহিলেন, 

“রসে! আমি লামান্য তাপস? | 

কার্ধ্যানুযেধে নানা স্থানে ভ্রমণ করিষ! | 

পরোপক্কার-সাধনই আমার | 
এক্ষণে তোমার | 

রাফি । 

এক-মাত্র উদ্দেশা। 

কিছু উপকার করিব-_মনস্থ করিয়াছি ।* 

আমার কি উপকার 

করিবেন? 

£গতাঁপল নেহ-্ভরে | 

দামে 'জন্ম-ছঃবিনী-"এ | 
জীবনে কখন আখ পাই মাই--পাইকারণ | 

আশ নাই। ধন এ জীঘন গ্টাগ্ন | 

্মূলাতে স্েদকিছু দেখ! দিল. ক্ষরিতে পারিলেই এক প্রকার নদী হই. | 



শী ৮ শশী 

| বৈশাখ, ১২৮ । 

্ এক 

£ 

৭ 

মমর-শেখর । 

[পারেন যদ্দি, এই উপকারটি করিয়া | তাপ। “তুষি নিতান্ত বালিকা- 
। || আমাকে ক্ৃতার্থ.করুন )-_-আমায জীবন- (*জানছীনা । তাই হারংবার মৃতা-কাহদ? 

করিতেছ। তুষ্ মনে করিতেছ দে, 
মধ্ষিলে স্থখ পাইবে, কিন্ত হল দেখি, 

| বাযু-রোধ করিয়া! আমাকে কৃতার্থ করুন। 
[ন! পারেন--অহ্ষতি করুন, এই কুদ্রোণীর 

জলে ডুবিয়। মরি ৪ ৪ 

তাপস ঈষৎ হাস্য করিলেন; এবং 

বলিলেন, “তোমরা বালিক1। হদয়ে 

| অল্প যাতন1 অনুভূন্ভ হইলেই একবারে 
| হুঃসহ মনে করিয়া অধীরা হও, এবং 

| ইতভ্ততঃ না ভাবিয়৷ দিবানিশি মৃত্য 
| কামনা কর।» 

সুরা । “ন। প্রভো, এ অল্প খাতন। 

নহে। এ যাতনায় আজন্ম পীড়িত 

হইতেছি, হাদয়ের প্রতি স্তর তাহার 

অনলে দগ্ধ হইতেছে। জীবনান্ত ভিন্ন 

তাহা নিভিবে না। তাই এ জীবন 
ত্যাগ করিতে সন্কল্প করিয়াছি। আপনি 

যথাস্থানে গমন করুন-_-আমার এ স্তুথে 
ব্যাঘাত দিবেন না।” স্থুরাঙ্গিণী 

॥ সোপানের এক ধাপ নানিয়। দ্রাড়াইল। 

তাপস ঈষৎ ক্ষুঞ্জ হইয়া! বলিলেন, 

“বসে ! আমার কথ। গুন] ইহাতে 
তোমার উপকার ভিন্ন অন্ুপকার হইবে 

| না। আত্মহত্যা করিও না। আত্মহত্যা 

| মহাপাপ।” 

সুরা) “আমি 'অবলা--হীনবুদ্ধি $ 

1 আপাততঃ পাপ পুণ্য কিছুই গালি না। 
| যাহাতে ছুখ হইবে, আমি ভাহাই 

করিব) ছবিষ্যতেক় জন্য কণকালও 

ভাবিব ন!।” রর 6 ০ 

বরিলেঞ্জারঞ্স্থ পাইবার স্বাম কোথাত্ব? 

জীবন এক বার পগত হইলে, আর কি 
তাঙ্াকে ফিরাইয়া পাইবে? এক যার 

ফুরাইলে আর যদি তাহার অস্তিত্বে 
সম্ভাবন! থাকিত, তাছা হইলে লোখের 

ভাবী স্বখ পাইবার' আশ] বাঁ দুঃখ, 

ভোগের আশক্কা সফল হইবার সপ্তাহন। 

ছিল। কিস্তু তাহ! নে, ইহ সংসায়ই, 

মানবের কার্যা-গ্ষেত। বত দিম 
জীবিত থাকিতে, যাছা করিয়। বইতে 

পারিবে, তাহাই হইবে ) নতুগ। মানুষের 
অন্য প্রত্যাশ! কোথায়? জীবন ফুযাউলো 

সকলই ফুরাইয়া যাইবে । তাপন 

দেখিলেন, সুাজিণী স্থির ভাখে দাড়াইির? 

রহিয়াছে । তাছার হুন্দর কপোল- 
দেশ ক্ষণে * ক্ষণে আক্গক্ধ হইতেছে । 

বুঝিলেন, তাহার বাকা বৃধা ব্যয়িত 

হইতেছে ক%। তিনি বলিতে লাগিলেন, 
“ ভুষি মলে করিতেছ যে, মঙ্গলে 

সুখপাইবে; ইছ1 তোমার মনের জাস্তি- 

মঠত্র । জাবিয়! দেখ, জীঘিত থাকিতে 

যাহা পাইলে না মরিলে তাহা কি 

প্রকারে পাইবে 1--কোথায পাইৰে? 
কে তোমাকে দ্রিতে আমিবে 1-- 

তুমিই বা কোথা খাঁকিধে? আজ 
তুমি যাহার জন্য জীধন ত্যাগ করিতে 
বাইতেছ।্্লীবিত শাফিলে হয়ত 



রি ধাঁ 

স 

৪ রী 
[০৪ 

তাছা কাল পাইতে পার-_কিন্ব। দশ 
দিন পরে পাইতে পার। তবে অনর্থক 

কেন মোছে পতিত হই নে সুখের 
ঘ্বার আপনিই কুদ্ধ করিতে বনিয়াছ ? 
। ছুরা ।« প্রভো! ! সুখ কি জানি না) 
জানিতে ও চাহি না।” 

[ তাপ। «যদি জান না, তবে তোষার 
এ অনুতাপ কেন? যাছা না৷ জান 
চাহার জন্য কেন রোধন করিতেছ ? 
£কনই বা তবে বর্তর্মান অবস্থায় অভভূপ্ত 

বদ্দি জানিতে চাহ না, তবে কেন মরিতে 

গহিহেছ? বুঝিয়া দেখ, তুমি তাহ! 
প্লানিতে না বলিয়াই ত মবিতে চাঁহি- 

তেছ! বসে! তুমি বালিক1 চপল- 

তব, বুদ্ধিহীনা । সেই জন্য আরও 

কন্েকটা কথ! না বলিয়। থাকিতে পাখি 

না।* পিতৃজ্জানে এ বৃদ্ধের প্রতি কষ্ট 

হইও ন11” আুরাণ্গণীত “ভাদয় াবার 
লহসা কীপিয়া, উঠিল, ধুখ গভীর 

আরক্ত হইল, তাপমের মুখের দিকে 
চাঁছিতে আব তাহার সাহস হইল ন]। 

দে যনে করিয়াছিল, তাপস বুঝি, তাহার 

অন্তরের কথা বুঝিতে পারেন ন্বই ? 
পে যে সতীশেরণ্ষনা এই ক্ুদ্রানীর জলে 

জীবন বিসজ্জন করিতে বাইতেছিল, 

তাপস বুঝি তাহা জানিতে পারেন 
নাই। দলেই জনাই সে এত ক্ষণ কৌশল 
করিয়া দে কথা পাড়িতে চাছিতে 
ছিলনা । কিন্ত এখন তাহার সেত্রম 
স্শনীত হইল। এখন মে কুবিগ, 

তাপসের কাছে মনোভাব গোপন 

কর! বিড়ত্বনা-মাত্ত ; কারণ তাপন সর্ধজ্ঞ ! 

ইহ বুঝিয়া মনে অত্যান্ত লজ্জা হইল। 
মনে মনে 

বার বরিল। 

জগতের দ্বিতীয় 

কবিবে ন1 

জীবের কর্ণ গোচর 

পারিগ্নাছেন। তবে আর তাহার সে 

ভাব গুপ্ত রছিল ঠক? ত্রাঙ্গিণীর | 

হইয়া আপন! আপনিই ব্যথিত হইতেছ 1 বিষম আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। সে | 
প্রতিমুহূর্তে মনে মনে আপন মৃত্যুকামন! | 

নকল | 
বস্তর প্রতি তাহার অবিশ্বান হইতে | 

সে ভয়ত্রস্ত নয়নে যে দ্দিকে | 
চাহিল, সেই দিকেই যেন বিশ্বাস- | 
ঘাতকত! সুর্তিমতী হইয়া তাহার প্রতি | 
কুটিল ত্রকুটা বিক্ষেপ করিতেছে | যেন | 
সেই নৈশ অশ্বর অন্ধকারের মধা হইতে | 

করিতে লাগিল। জগতের 

লাগিল। 

এক একটা ভীষণ হস্ত বহির্গত হইয়! 

তাহার কথশ্বাস রুদ্ধ করিতে আমিতেছে! 

রুদ্রাণীর দিকে চাহিল, তাহার বোধ 

হইল“ যেন কুপ্রানী তাহাকে গ্রাম 
করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে স্ফীত 

হইতেছে 1--যেন সেই ক্দ্রাণীর 
প্রতেক উরি হইতে সেই কূপ এক 

*একটা হাত বাহির হইয়া! তাহাকে | 
ধরিতে আসিতেছে ! কোথায় যাইবে? | 
--কোথায় পলাইবে £--ক তাহাকে | 
রক্ষা করিবে? ভঙ়ে সুরাজিণীর সর্বাঙ্ষ 

কাপিতে লাগিল। তাঁপনম তাহা 

সি ১২৮৮), 

আপনার মৃত্যু কামন। শত | 

সে হৃদয়ের ভাব | 

ভাবিয়াছিল, তাহার কি | 

হইল? তাপস ত তাহ! সম্পূর্ণ জানিতে | 
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কিন্তু তাহাকে 

সংক্ষিপ্ত সমালোচন। | 
25525258528 ৮5282 

| বুঝিগ্েন, পাছে স্ুরাঙ্জিণী মৃচ্ছিতি হুইয়। | পারিলেন ন1। তাহার হস্বত্বর প্রসারি 

. | নদী-জলে পড়িয়া যায়, সেই ভড়ে |, হইনডে না হইতে,হঠাৎ জুয়াজিদী লিজ, 
| তাহাকে ধরিবার জনা হস্ত প্রসারণ | পদে রুপ্রাণীর জলে পড়িয়! গেল? . 

[ করিলেন; ধরিতে 

হ্্ ৯১১8২ 
নর তি এ: রর ্ রি 15 

রর 

রঙ 

৪ 

টে নটি 

| (জমশঃ) 

দি রািতেি৩রোডা 

গু-গ্রন্থের মতক্ষিপ্ত সমালোচন । 
ভারত-রত্বোদ্ধার; (অনুষ্ঠান-পত্র) । 

ইহার উদ্দেশয--প্রাচীন ভারতের বিুপ্ত- 

| প্রায় 'প্রয়োজনীয় গ্রন্থের উদ্ধার সাধন 

| করাঁ। বিষয়টা গুরুত্ব অনুসারে ভারতীয় 

[ জাতি-সাধারণের মহোপকারক ,কার্ধা, 
তাহার আর সন্দেহ নাই। বাবু তারিশী 

প্রসাদ নিয়োগী, বছ শ্রম ও বহু অর্থ 

[ব্যয় স্বীকার করিয়া প্রাণপণে আমাদের 

| জাতীয় ভাব রক্ষায় বদ্ব-পরিকর হইয়া 

ছেন। তীহার উদ্যোগে বাঙ্গালার ও 

ইংলণ্ডের অনেকগুপি পুরুষ-কেশরী এই 
কার্ধো উৎসাহ দেবার জনা অগ্রসর 

হইয়াছেন । 

সার উইলিয়াম জোন্দ-প্রতিষ্িত 
এসিয়াটিক সোসাইটা অনেক অবশ্য- 

বাবহার্যা অপ্রচলিত পুস্তকের বছল "প্রচার 

করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং তন্দরপ 

করিতে থাকিবেন বটে, কিন্ত তাহ! 
যথেষ্ট নহে--তাহাতে আমাদের হৃদয়ের 

॥ সাধ পুরে নাই। এনিয়াটিক সোসাইটা 
| বড টূকু কার্য্যকুশলত। দেখাইয়া! পৃথিবীর, 
| বিশেব5ঃ ভারতের উপকার করিতে হপ্ন-_ 
| তাহাকরিয়াছেনঃএ স্থলে তাহার অপলাপ 
ৃ করিতেছি,এইন কেফ থেন দে মা! কেন পাটি হদা ভারতে, সৌরাবের- 

সোসাইটার গতি বত ভ্ুততর হওয়া 
আবশাক, ততদুর হয় নাই এরং হইখেও 
কি"নাজানি না। আর এক কথা 

সোসাইটী গবর্মেন্টের প্রোখসাহে 

চলিতেছেন, এ জন্য অর্থের স্বচ্ছলত) 

বিলক্ষণ আছে-_শ্বীকার করি; বিস্তু 

তাহা সভাগণের অন্ুমোদন-সাপেক্ষ, 

স্রতরাঁং লীমাধন্ধ। অনেক শ্থলেইণ্গুন! 

যাঁয়--আদমিরিক সমাজ অতি অপ্রচলিত 

ধ্যংসেখ্যুষ পুথির উদ্ধারে অসমর্থ । 

তাহার কারণ,তাহারা রাজকীয় কর্চারী 
বলিয়া্চ পুস্তকের অস্তিত্বেরই 'যথার্থয 

নির্ধারণে অক্ষম হন। গ্যে নকল গৃহস্থ 

র্ক্তিগণের হস্তলিখিত ' পুথি আছে, 

তাহারা গাঁধর্ণমেণ্ট বর্দচারী হইতে 

সহসা বিক্রয় গ্রস্থের মূল্য পাইনে না 
ডাহিয়া পুস্তক-বিক্রয়ে সম্মত হয় না। 
অনেক প্লে আবার পূর্বপুরুষের সম্পন্তি- 

বোধে চাননি এনক্ষর ব্যক্তিরা পুজা 
করিয়া থাকে । সুতরাং পুস্তক-প্রাপ্তি 

এক প্রকার ছুর্ঘট হইয়া উঠে। একপ 

স্থলে উত্হাহশীল পরিশ্রমশালী যদি কেছ 
অভখিত হইয়া প্রাচীন তাক্ষতে 
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৪২ আধযদরশন । 

৯ শত আন সং পপ ্স্স্াএ 
ইত সর কে তা... 

বি ১২৮৮] 
রিট “রিও এ ও এসএ এস প্রি 

্রার্টীন ভারতের মহত্বের আদর্শ ও | গণকে পুস্তক হইতে কোন কোন স্থল 
নাক্ষী-স্বরপ বিলয়োনুপীন আধুনিক ॥ উদ্ধৃত করিয়া শুনাই £__ 
ভারতের আশ্বাম-জনক, কার্ধো হস্তক্ষেপ 

করেন, তাহাকে আমর প্রাণ খুর্পিয়া 

ধন্যবাদ দি; শুধু মুখে ধন্যবার্চ দিয়] 
নিস্তব্ধ বা নির্ধাক হইতে চাহি নাই-- 
নাধামত সাহাযো অগ্রসর হই। সেই 
রন্য আশীর্বাদ করি, তারিণী বাবুর অভি- 

পাষ পূর্ণ হউক। তিনি ভারতের 'মুপুত্র” 

নাম লইবার, যোগ্যত1 লাভ ধরনি। 
ভারতীয় ধনিক্বুধ্ধ ! বঙ্গীয় শিক্ষিত 

সম্প্রদায়! আহন, অগ্রসর হুউন। 

আপনারা মনে করিলে, কি না করিতে 

পারেন অতএব উদ্দ্যোগ-কর্ভাকে 

নাহ্ দিন, সাহাযা করুন। ভারতের 

কখ। বলিব না, এক] বাঙ্গালার অসাধ্য 

ক? বাঙ্গালা উঠিতেছে--প্রাকতিক 

নিয়মে বাক্কালা নিশ্চয়ই কৃতকার্ধ্য 

ইইবে। 

. কাব্যহার (পদাময় সদর্ভ )। 
শীবেখোয়ারীলাল গোস্থযমে-প্রণীত । 
চিকিৎসাতত্ব যন্ত্রে মুভ্িত, হুল ॥%, 
মানা । এই পুস্তক ভূতপূর্বব তত্ববোধেনী 
পত্রিকা-সম্পাদক বাবু নবীনচন্জ্র বন্টোা- 
পাধ্যায়ের নামে ্রিপন্ধত 'হইয়াছে। 
ঠাবাছার পাঠে আমাদের অস্তর-বৃত্তি 

উত্তেজিত হইয়াছে--ভাব-সমুদ্র উদ্বেলিত 

চইয়াছে। ইহার প্রতি সন্দর্ভ কবিত্বের 
উজ্জল বর্োচ্ছাসে শোভা পাইতেছে। 
পর্িক বাক্যড়েম্বর ফরিব না, পাঠক. 

পণৃশ্চাত্য কুহ্ুম কেরে বঙ্থ-মাঝে আনিল?”] 

বঙ্গের উদ্যানে কেন হেন ফুল ফুটিল ?” 

| “ভাসমান ছবি+ সন্দর্ভে কবি বলিতে- 

ছেন ২ ূ 

“ভুল না আমায়” কেন ফুটিলি এ কাননে | 

গভীর নিলীম রেখা 
| 

"কি ছিল বদনে লেখা, ূ 

ূ 

লাবণ্যের সরোবরে করিয়া সিনান রে ূ 

রূপের গৌরব-ভরে | 
॥ ভডগমগ ভাব কঃরে ূ 

যোঁড়শী রূপসী ওই উধা বিনোদিনী | 
ঘবে আসি দেখ! দেয় মানস-মোহিনী | 

সে রূপ দেখিয়া মন র 

কেন জলে অনুক্ষণ ? ূ 

প্রেম-মাথা ছবি হেরি কেন রে জীবন | 

ছিংসামু পাগর মাঝে হয় নিমগন ?" 

“ মধুর মধুব প্রেমের প্রবাহ 

মধুব মধুর রাগের আবাহ 

মরি কি মধুর সুধা জড়িত 

গুর্জনী রাগেতে হ্হদ্দিতন্ত্রী মম 

উঠে'রে বাজিক্ বল্পকীর সম ৰ 
নবীন ভাবেতে হয়ে মণ্ডিত।” *% ৃ 

বাহুলের জন্য আর তুলিতে পারিলাম 

না। প্রথম উদ্যামেই যেণোয়ারী বাবুর | 

প্রতিভার প্রতিফলন, বখন এমন প্রাণ- | 
মোহন হইয়াছে, তখন ভিনি আরক্ধ ব্রত | 
অচিরে উদ্যাপন ন| করিলে, হুকবির | 
আসনে অটল রহিবেন। 

& 2০02, 0 গুন, ছল 041, | 



ূ বৈশাখ, ১২৮৮। সংক্ষিপ্ত মমালোচন | ৪৩. 

ঞালিত ০ম্ত0ম 000 011, অনফোর্ড। বিপক্ষ বিলক্ষণ জারা আছে। হিনিএকজন 

মিশম্ প্রেসে মুদ্রিত । ১৮৮১ সালের | প্রবীণ হুচিকিৎসক,তাহাও জানি। কিন্ত 

প্রথম বার্ষিক কানিজ বিবরণ _বিজঞান- চক্ষে দেখলেও, হোমিওপ্যাথির 

ইছাতে বিবৃত কর! হইয়াছে। এতৎ- | গুক্ুত্ব আছে, এটী'কেবল ডাক্তার সর- 

সম্বন্ধে মামাদের বিশেষ কক্তবাঃনাই॥। | কারেরষ্ ছ্যরা সাধারণের হভাদয়ঙ্গর্ম 

ওলাউঠার চিকিৎসা | লি, পি. | হইয়াছে । হৃতরাং তাহার নাম উল্লেখ 
রিসিভ মুদ্রিত ও প্রকাশিত | ন। করিত গ্রন্থকার ভাল করেন নাই। 

(মূলা ॥* আনা। ডাক্তার মহেন্ত্রল।ল উষাহরণ বা অপুর মিলন % 

| সরকারের বিহৃটিকা প্রস্তাব সর্বাগ্রে | ্রারাধানাথ মিত্র প্রণীত । গীতি-নাট্য- 
তাহার সম্পাদিত জর্নালে প্রচারিত | পুপ্তাকে্স তালিকা-মধো ইহ] এক সুনায় 

| হইয়। তাহা! হইতে স্বতগ্্র পুস্তকাকারে | নাঁটা-গীতি বলিয়া গণ্য কর! যাইতে 

মুদ্রিত হয়। পরে তদ্বিষয়ে কয়েক থানি | পারে। কৃষ্ণের পৌনত্ব এবং মদনের পুর 

৷ পুস্তক বাহির হুইয়াছে। এখানি নই | অনিরুদ্ধ কর্তৃক স্বপ্রথিত বাণ রাজার 

শ্রেণীরই 'অন্যতম গ্রন্থ । গৃহস্থ ব্যক্তিগণের | কন্যা-হছরণ উপলক্ষ করিয়! উধাহরণ 
| জনা যেরূপ ভাষার প্রয়োজন হয়, গ্রন্থ | বিরচিত হইয়াছে। গ্রন্থের বর্শনীয় [্ষয় 
[কার সেইরূপ পরিষ্কৃত ও প্রাপ্রল ভাষায় | প্রাচীন হুইয়াও, গীতিক। ও পদ্দাময় 

| পুম্তক প্রণয়ন করিয়াছেন ১ কুতরাং কথোগ্ছকথনে নূতন ভাবধারণ করিয়াছে । 

বলিতে পারি,যাহাদেন জন্য পুস্তক খানি | অশ্রঃকুগ্জ | উক্ত গ্রন্থকার সম্পার্দিত। 
বিরচিত হইয়াছে, *তাহাদের উপকারে সাহিত্ব প্রেস; চএ্মূলা /* আনা। ইছা 

| আসি:বে। ইহার মুদ্রাঙ্কণও উত্তম হইয়াছে, এক খান দ্বদ্দেশানুরাগোন্দীপক সঙ্গীত- 
| প্রণেতা ,ইহাতে সংক্ষেপে ভারতে ছোমি ও- | গ্রন্থ ॥ “জাতীয় সঙ্গীতের" ধরণে "অশ্রু 
প্যাথি-প্রচারের বৃত্তান্ত বিবৃত কগিতে | কুগ্খ” প্রকষ্চি্ হইয়াছে । ইহাতে ুত্বর 
গিয়া একটি অন্যায় করিয়াছেন্স। তিণি, | হুললিত গীতিবা। নম্গিরিই আ[ছে। 

| বাবু রাজেন্দ্র দত মহাশয়, হোমি ওপ্যাথি- | প্জাত্তীয় সঙ্গীতের” তুলনায় * ইহাকে 
| প্রচারের জন্য কত ক্রেশ ও অর্থনাশ | দ্বিন্বীপর গ্রেণীর লঙ্গীত* পুস্তক বলির! 

( করিয়াছেন, তাহা আনুপুর্ব্ণিক নিত্দেশ পরিগনিত করা উচিষ্ট। 

করিয়াছেন, অথ১ ডাক্তার সরকারের 1৮ কবিতাহার 1; জনৈক হিন্দুমছিলা 

| নামোজেখ পর্যন্তও ক্ষেন করেন: প্রনীত। গভীর অন্ধকার মধ্যে আলোক 
| নাই, বুঝিতে পারিলাম না) রাজেন্দ্র ্ 

[বাবুর অকপট প্রবন্ধে হোমিওপ্যাথির | * সারদায়িনী বনে মুত, দুল্য 4১০ । 
| কত দূর প্রচার হইয়াছিল, আমাদের | 1 মিন! প্রেস) সুল্য।« আ[না। 

খপ 

মা স্পস্ট 
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গ্রবেশিলে কত আহ্লাদ হয়, সকলেই | রাআধ্রোণী ভাষেন, তাহাদিগকে " বলি, 

জানেন, বঙ্গে এখন অন্ধকারের অবস্যা।*] দেখুন মহাত্বন! আমাদের অন্তঃপুর- 

এই গুর্দিনে যদি অবকুদ্ধ-মতি প্রতি- | চারিপী--আমাদের জননী জাতি | 

হুত-গতি স্ত্রীজাতির মনীষা ফিয়ৎ পরি- « আপনাদের রাজত্বে কত স্থুখিনী-_-- 

মাণেও স্ফর্তি পায়। তবে কোন্ 'মনন্বীর | আপনাদের সসবেদনাঁয় কেমন হুঃখিনী ! 

নাআনন্দ হয়? তাহার উপর,ত্বাহাদের রচয়িত্রী থগ্ডকাব্য ছাড়িয়া মহাকাব্য | 

হৃদবত্তির বিকৃশ আবার যদি সম্পূর্ণ হস্ত গ্রসারণ করিলে প্রথম শ্রেণীর পুরুষ 

প্রোজ্জল কিরণ পান করে,তাহা হুলেসে | কবিদ্রের সমকক্ষতাঁয় সমর্থ হইবেন। 

ংসা পাঁইবার অধিকারীর কত পুণা। '্বিত্বের উদ্াহরণ-স্থরূপ নিয়ে কিছু | 

ফবিতাহারের রচয়িত্রী সেই হুখ্যার্তিবাদ উদ্ধৃত হুইল ৪ ূ 

পুর্ণ-মাত্রায় লাভ 'করিয়াছেন। তাহার “আহা, কি ন্ন্দর | উষা শশিমুখী, | 

প্রথম প্রয়াসের ফল-_-অত্যন্ত আশাপ্রদ। লইয়া বালাই মরিয়া যাই। র 

হুকুমার অবস্থা হইতেই তীহার রচন। চ'াচর বিশ্ব করিবারে সখী, 

জজ 

এপ পিপিপি পপ শিলা সী শ্স্পিসপীপীসী শে াািিসসপাপল পপ পাপী পপ পা লাজ 71711512000 

যখন অমৃত-নিঃদ্যন্দনী শক্তি পাইয়াছে, বুঝি গো। তোমার জনম ভাই। 

তখন পরিপক লেখনী ন। জানি, বঙ্গীয় 

সাঞিষ্য-গগনমে আবে। কত মহামূল্য 

জেোতিক্ষ সংস্থাপন করিবেন! “কবিতা- 

হায়ে «“উষা-বর্ণন, + * বহ্ু-মহিলাগণের 

হানাবস্থা, * 'শরত্বণুন”৫ মঙ্গিনীর বৈধব।, 

'লর্ডমেয়োর অপমৃত্যু” পাঁচটা মাত্র সন্দর্ড 

মিবেশিত আছে। “সজিনীর বৈধবে), 

ছদয়-ভাব অপ্রতিহত গতি'লখাইয়াছে।, 

দ্বিতীয় সন্দর্ডে গ্রন্থ কত্রী হুনিপুণ চিত্র- | « 

করের মন্ত তুলিকা-যোগে ্বপ্রেণীর এ হীনাবস্থায়' গ্রস্থকত্রী ৰ 

একটী অতি শিশ্বস্ত ছবি আঁকিয়াছেন। | '“্যপ্দি কেহ বই পড়ে গৃহের ভিতরে) ৃ 

স্্রী-জাতির আন্তরিক বেদনা বাহার! ননদি অমনি তার হেরিয়া অদূরে । ৃ 

বুঝিতে চাছেন না, সেই কঠোর-প্রাণ'! লোহিত লোচনে আসে কাপিতে কাপিতে। 

ু্ুকে বলি--দেখ, প্রবল পুরুষ ! ; বলে “বই পড়ে বুঝি, যাইছি বিগাতে 1” | 
বাাদিগকে অবলা! বল, তাহারা কি | বিষঞ্জ বদনে হায় | অমনি সুধীর়ে, | 

'লিধিয়াঁছেন-_এক বার. দ্বেখ। আর | পুস্তক রাখিভে তাক নেত্রে নীর ঝরে। :! 
কে ইর়োয়োলীয় জাতি বআদাফিগকে ভাবে ইদি দয় দর নেত্রের ধারায়, চা 

“তব সহচর, মলয় পবন, ৰ 
ঝুর্ ঝুর্ ঝুর কেমন বয়। 

পেয়ে তবাঁদেশ, চপল চরণ, 
জাগাই'ছে জীব তরু-নিচয়। 

সস 

পপ ১১১১ 

“ তব আগমনে গ্ররুতি স্ন্দরী, ূ 

কি শোভ1 ধরেছে হায়! 

আধ-বিকপসিত সরমিজ, মরি 

নরীলাম্ব-কু গুলে কি শোভা পায় !” 
সপ 



| বৈশাখ, ১২৮৮) 

| কিছুইবলিতে নারে যুকসম চায় । ** 

কোন নারী যদি ষষ্টি পূজ। নাহি করে, 
খান বলির! তারে করে একথরে |” 

| “সঙ্গিনীর-বৈধবা+ সন্দর্ড নি কিঞ্চিৎ 
ূ গুনাই ১ স্প্চ 

| "অমৃত তরুতে হায়! ছিল € রে আশ্রিতা, 
| দুইটা মুকুল সহ বিধু স্বর্ণলত]। 
প্রণয়-উদযানে কিব। ছিল রে শোভিতে) 

যেন রে সে কল্পতরু নন্দন বনেতে।ও 

| স্থুরপুর-বিহারিণী মন্দাকিনী-তীরে, 

শোভিয়! যেমন আহা1 ! জন-মন হবে । 

কিন্বা শোভে ঘন-কোলে যেন সৌদামিনী, 

তেমতি শোভিতেছিল প্রাণের সঙ্গিনী । 

হায়! কে মাধিল বাদ্দ করিয়া বৈরিহা, 

উৎ্পাটি অযুত তরু ছিন্ন কৈল লত!। 

ঘোর টাইফইভাগ্নি প্রবেশি* শরীরে, 
॥ আট দিনে কৈল ভম্ম চারু কলেবরে। 

| সন্ধ্যার সময়ে তল গাভারি গাভারি, 

কে জানে যে মে গাভারি যাবারিগ্রাভারি। 

তার পর দিনে রোগ হইল প্রকাশ, 

মিথা। কথা উঠে বসা উদ্ধনেত্র শ্বাস।” 

শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকা প্রসন্ন 
মুখোপাধ্যায়ের ১৭ শ সংস্ষরুণ। 

| স্বাস্থ্য-রক্ষার সমালোচন ণঁ*। 

ইহার প্রণেত। একজন অপ্রকাশি হ'নাম।। 

| পুক্তিকার মুখবন্ধে নানা ভাবে গ্ানা 

| কখ। উল্লিখিত হইয়াছে,_-প্রথম দৃশ্যে 

॥ বোধ হয়, যেন কত ভাল বিষয়ের অব- 

৷ তারণ করিবেন বলিয়া,গ্রস্থকার প্রতিজ্ঞা- 

ূ 

নি 67222227528 

| 1 চিবিৎসা-প্রকাশ যন্ত্রে মুত ; ম্লা 
পু ২১৪ পয়সা । 

সংক্ষিপত-সমালোচনা | 

সা | পাপা পাপ সসানসস্প্প্পপ পাচ সাপ পর 

৪৫ 

বন্ধ হষ্য়াছেন। কাধ্য কিন্তু ইহার 
ঠিক বিপরীভ। তিনি যে নিতান্ত 

লঘুচেতা, পুস্তকের লেখা তাহাই প্রকাশ 
করিতেছে । তিনি রাধিক। বাবুর ন্যায় 

ব্যক্তিকে আর্ত তুচ্ছ লোক বলিয়! 

মনে করায়, বিশীক্ষণ ধৃষ্টতার পরিচয় 

পাওয়া! যাইতেছে । 

এক জন গ্রন্থকর্তা কেমন করিয়। এত 
অসার; অপরিপক, অর্ধ-শিক্ষিত মত 

সমাজ * অভিবাক্ত "করিলেন, যলিতে 

পারিন1। ইহার আবাক মূল্য ১, পয়স] | 

এ পুক্তিক! কেহ ছুইটী পয়সা! বার করিয়া 

ক্রয় করিবেন,এরপ বোধ তয় না) তবে 

আমাদের এই কথার সতাতা পরীক্ষার 

জনা যদি কেহ কৌতৃহল-পরবশ হয়া 
ক্রয় করেন। ইহাতে ইংরাম্ী ও 

বাঙ্গালাসতর অভিমতি প্রকটন কর! 

হইয়াছে। হিন্দুপেটি রট ১৭শ সংস্করণ 

ত্বাস্থা-রুক্ষার * ামালোচনে প্রশংস! 

করিয়াছেন । শুট সমালোডক তাহ! লইয়। 

ধিজ্ঞবর পেটি' যট.সম্পাদকঢক কত বিজ্ূপ 

কত জ-ভঙ্কীই করিয়াছেন! এক্সপ 

বাঁলকোচিত মত যতই ব্যক্ত হর? 

ততই সমাজের মঙ্গল । * 

ঘোড়ার ডিম ও কুৰপাকাৎ % 
২নং খোদ গল্প ৮* বীণাস্ত্রে মুদ্রিত । 
ঘোড়ার ডিমের ২য় সংস্করণ হইয়াছে। 

পুস্তকের নামে অনেক অশ্রদ্ধ! হইতে 

পারে, ভিতরে কিন্ত তাহার নাম “গঞ্ধও 

নাই। পুস্তকে নানাছাদে সহৃপদেশ 

রর মজা /, প্রাক সাধ! « 



শি ভি পাকি উজ পপ পপ লপাশশী ০, ১১৪ 

৪৬ 
তর ভা শপ সজল পাপ শপ সা 

রছিয়াছে। ইহাদের ছন্দ ৬ ঈশ্বর 

চক্র গুপ্তের ন্যায় অবিরাম-গতি ও 

সরল'। প্থানাভাবে 'দৃষ্টান্ত জন্য কিছুই 
উদ্ধত হুইল না। পুস্তকের আদাস্তে' 
হ্বরুচি বজায় রাখায় লেখককে ধনাবাদ 

দিতেছি। পাঠকগণ এক এক খান 

ক্রুয় করিয়া দেখিলে, অনায়াসে বুঝিতে 

পারিবেন- নিশ্চয় এক জন স্বভাব- 

জাত কবির মন হইতে ইহাদের উৎপত্তি 

চইয়াছে। ,এরূপ প্রহসনে সমাজের 
সুশিক্ষ। সম্ভব। ' 

সীতাহরণ ; শ্রীজয়গোপাল গোশ্বামি- 
প্রণীত 7 ্রটান্ছোপ্ যস্ত্ে মুদ্রিত, মূল্য ১২ 
টাকা। ক্য়গোপাল বাবু এক জন 

কতকর্া ব্যক্তি । তিনি নিজের চেষ্টায় 

অনেকগুলি গ্রন্থ রচন] করিয়াছেন । 

ইংরাজীতে যাহাকে 9616-1080% 2091) 

বলে, আমাদের গোস্বামী মহাশয় সেই 

শ্রেণীর । দ্বনামখ্যাত গুুষ বলিয়!ই তিনি 

শাস্তিপুর ইংরী বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা 
ও মংস্কতের অধাপক-পদ পর্যযস্ত ও 

অধিকারে সক্ষম হইয়াছেন (ষ্তীহার রচিত 

গণ্তিবিজ্ঞান এক খানি গণনীয় গ্রস্থ। 

গণিত-বিজ্ঞানের বন্থুল সংস্তরণ হইয়াছে। 
সমালোচ্য পুস্তকের ভাষার প্রাঞ্জল তা ও 

বিশদত1 ধরিয়। বিটা করিলে, পীতা- 

ছরণকে লাহিতা-ভাগারের সুন্দর গদ্য 

গ্রন্থ বলিয়াই নির্দেশ করিতে কয়। দ্বিতীয় 

দংস্করণে সীতাহরণের শ্রেঠতা নির্ধারণ 

করিয়া দিতেছে) বিদ্যানাগর মঙ্থা- 
ন্ের নীতাঁয় বনবাল ও শকুদ্তলর ন্যায় 

আর্ধাদর্শন | 
৪৮ বন এ ৯০৯০৯ ০4 লন 

 সীতাহরণের ভাষা অতি শ্রোজ্জল | 

মুর্ত-বিকাশিনী। 

আরণ্য প্রসূন । (খগুকাব্য) ১৪ 

নম্বর ডফ্্রীট কলিকাতা শ্রীহরিমোছন 

মুখোপাধ্যায় “কর্তৃক প্রকাশিত। মুল্য 

বার আন] মাত্র ॥। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন 

রকমের কবিহা-কুস্থুম একজে সম্বন্ধ । 

কুহ্থম গুলি হুদৃশা,মৃগন্ধি। গ্রশ্থকার নূতন 

মালী। এক এক স্থলে ফুলগুলি সতেজ 

হইয়। উঠিতে উঠিতে ছির-দল ও অগ্রফুর্ন 

হইয়া! পড়িয়াছে। দেখিলে বোধ হয়ঃ 

পাট .ঠিক হয় নাই ;--একটু অপরিপক 

অবস্থাতেই ফুটয়াছে। ভ্ত্রী-স্বাধীনত] 

বিষয়ে ছুই স্থলে ছুই রকম অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিয়া কিছু অস্থির-চিন্ততার 

পরিচয় দিয়াছেন । সুতরাং ছুই একটি স্থল 

পরিত্যস্ত হইলে ভাল হুইত। অনেক 

স্থলের ভাব অপরিষ্কৃত। যাহ! হউক কালে 

অপরিচিত গ্রন্থকার পরিচিত হইবেন, 

আশা কর .যায়। মুদ্রাঙ্কণ-কার্ধ্য 

স্থচারুই হইয়াছে । কবি উপহার-স্ছলে ] 

লিখিয়াছেন ;- 

“সধের বাগানে, সথে। পশিয়! পুলকে, 

তুলিয়৷ ফেলেছি এ বে বন-ফুল, হায়! 

কারে দিব তোম! বিনা, কে লইবে আর 

কে দেখিবে পরিমল আছে কি না তার! | 
| 

করিব আশঙ্কা আর কেহ তাহার কুসুমের ৰ 

ূ 
] 

| 
| 

্ 

পরিমল “দেখিবে+ না। আমর! বলি,ফুলের ৰ 

পরিমল লইতে চেষ্টা না করাই ভাল। | 

অম্রকোষের মতে». 4 

“্বিমর্দোখে পরিমলে! গন্ধে জন- | 

বৈশাখ, ১২৮৮ । | 

চে 



শক রঃ সত 

ৃ বৈশাখ, ১২৮৮৫ 
হি 

মনোহর» গড়াইসা যে মলোহর"গন্ধ 

ংক্ষিপ্ত' সমালোচন | 

৮০৮. /০৯৯ কা, শপ ১২ ৪ 
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পিউ ৬০৫ উকি নর হযান্যারি স্৯ পারি কপি স্পিকার 

কাষ নাই!--নয়ন শীর্ষক কবিতাটি: 

পাঁওয়! যায়, তাহাই পরিমল । কিন্তু! রস কতক মিষ্ট। একটু উদ্ধৃত করিতেছি 

ফুল রগড়াইলে প্রায়ই ছূর্গন্ধ হয়, শোভা! 

যায় । কবির কথ! রক্ষা করিতে গেলে 

হুদৃশা সুগন্ধ কুহুমগুলি নষ্ট হয় £_তাঈ 

তাহার কথা সম্পূর্ণ শোন! গেল না। 

(আর এক কথা,--আরণা-প্রসৃন নামের' 

স্বার্থকতা হয় নাই, কবির উপহারের 

কথা ঠিক সখের বাগানের ফুল, দেশী 
বিদ্বেশী সখের কুস্থমোদ্যানের কলমের ৃ 

ফুল। অনেক স্থলে সৌখীন হেম বাবুর 
কবিতা-কুম্থমোদ্যানের কলম বলিয়। 

বোধ হয়। যাহাই হউক, কবির ভাবুক ত$ | 
আছে, পাঠকের জন্য একটু উপহার | 

দেওয়! গেল ১-- ূ 

“ মরি ওই বিরহিণী বিচ্ছেদ আালায় ৃ 

চেয়ে চাদে প্রাণে কাদে বানন। অস্তরে 

চিকণ টাদ্দের গায়ে পারদ মাথায়, 

সে স্থুন্দরে দেশান্তরে*প্রিয়তমে হেরে ! 

| স্বদৃশ্য স্ৃগন্ধি !_বিমর্দন করিয়। 

দেখ,ছূর্গস্ধ হইবে। একটা স্থল রগ- 

ডাইয়। দেখ! যাক। আমাদের মিত্রাক্ষর 
কবিতায় মিলই প্রধান, কিন্ত অর্ধীরে নার 

ূ হেরে মিল ভাল হয় না, একাক্ষর মিল 

ৃ মিত্রছন্দের অতিদোব। তার পর ভাব, 
| ঠাদ্রকে বিরহিণী দেধিতেই ভাল বাসে 
| না, সই বিরহিণী চিকণ চাদে পারা 
[| মাথাইর। যুকুর করিয়া প্রিয়তমের ছবি 
দেখিবে কি রূপে? আর চাদ 'চিকণ, 

দ্িপ্ধ। ভাহাতে পারদ মাখাইলে, মুকুর 
| হয় না তাই বণিতেছিলান, রড়াইযা 
| 

পা পর 

পপ পি 

ফিতা ওসি রেজি জেকালা 

“্বাধিয়! কবরী নারী বাঞ্ছিয়! অধনে' 

*বিপ্লাসে আপন ছবি নিরথে মুকুরে 
আপন*মাধুরী ছেন, 

আপনি সপ্তোগে যেন, 

আপন নয়ন পানে আপনি চাছ্িয়। 
কত কি নিরথে যেন অতৃষ্ক*থাকিয়া।/ 

অনাত্র-- 
“কোলের কোমল শিপ মুমূর্ুশবায় 

নাভি-স্বাসে ন্োচিরা বিরুক্ত কায়ায় 
শা শা 

ৃ 
। 

৬০ নর 

চি রা গাঁ গা 

ঢাক ঢাক দৃষ্টিলীন চেয়ে মুখ পানে, 
পলকে পলকে আধিস্থির করি আনে 

পাতি আখি তার পানে ব্যাকুল মাত্র 

অনিমেষ অস্রপুর্ণ দৃষ্টি মঘতার, 
ফন্তই অন্তর কাদে, 

তত নয়ন কাদে, 

নিরাশ,ঞ্বেদনা, শোক, নংসার-বিস্বৃতিঃ 

দেখিয়াছি সে নয়নে একফ্বালে স্থিত্তি!” 

স্থল কথা_এখন যেরূপ অন্তর 

কবিত। পুস্ত কঞ্বাহির হইতেছে, এপুস্তক | | 

তদপেক্ষা অনেক ভাল! কবিতাপ্রির | 

পাঠুকগীণ পাঠ করিলে সন্তষ্ঠ হইতে | 
| 

| পাঠিবেন। 

জনৈক হিন্দু ্ লহিলার পত্রা- 
ঘলি। গত্র সংগ্রহ করিয়া মুক্রিত | 
করিবার প্রথা বঞ্ষে বড় একট। ছিল ন্ু|। 
পত্রগুলিতে লেখিকার পতিভক্তির চিহ্ন | 
প্রতিপদেই দেখিতে পাওয়া! যায়। | 
তাহার &ই নত বীর, শিক্ষিত | 

২ ২২৮১ শি পাশা শীশীস্প শীট শিস্িশীিশাশীীাশািশীপিস্ীশীপাশী শি শপসপ্পা পাপ শী শি শি 



শা 

৪৮ :. আর্য্যদর্শন |. বৈশাখ, ১২৮৮। ঈ 

ভলিনিিবসিিস্সি নি 

চিরিরিযারিাররার টা 
দু 

মহিলাপুরীতে ক হয়--আামাদের | যর্দিও তত নরল না হইয়াছে,"তথাপি | 

হৃদয়ের একাস্ত প্রাথনা | পত্রের ভাষা! | গা লিখিতে প্রয়াম পাওয়ায় আমর! | 

ঘ্ত সর্প হইলে মন্ধোরম হইয়া থাকে 1 ধন্যবাদ দি। ূ 
ৃ 
| 

২৯১ শী শিট শশ্টাশতী শালী শিপ পিশীশিল 

রে স্প এ 



চে পা পরস্পর গর শে সহ 

ৃ 
প্রান্তর ও লোকালয়্ের মধা দিয়! বেগে 

ছুটিতে লাগিল। কোন্ দিক দিয়া 
গাড়ি যাইতে লাগিল, কত আণ 

| আমর! গাড়িতে ছিলাম, তাহা আমি 

| বলিতে পারি না। বোধ হয়, পর দিবস 

প্রাতে বর্দি কেহ আমাকে এতং-দুঙ্বন্ধে 
কোন কথা গিজ্ঞাসা করিত, তাহ 

হইলেও, আমি কোন সনৃত্তর দিতে 

| পারিতাম না। বন্ততঃ তৎকালে আমি 

যে অবস্থায় ছিলান, তাহাকে চৈতন্য 

কি অচৈতনা বলিব, তাহা স্থির করিয়া 

উঠিত্তে পারি না| অন্তবাত্মা, যেন 
|. ইন্জিয়-ক্রিয়া পরিত্ঞাগ করিয়া গাঢ় 

নিপ্রায় অভিভূত হইল) হ্ুখ, ছুংখ, 

আশা, নৈরাশা, কোন অন্গুভবই রহিল 

না; বতির্জগত বিলুপ্তপ্রায় * হল । 

কেবল চক্রের সেই শ্রুতি-কঠোর শব 

অবিরত শ্রবণ-পথে প্রবেশ করিতে 

লাগিল, কিন্তু ফোথা হইতে সে শব 

আলিতে লাগিল, বর্গ মর্ত্য কি পাচাল 

। হুইতে,--ডাহ! স্থির করিতে পারিলাম 

| না। এই অবস্থায় কত ক্ষণ অতিবাহিত 
| হইল, ধলিতে পারি না'। ধখন আমরা 
গাড়ি হইতে নাবিলাম। আমার ৫ বোধ 

২.৩ এ ৩স্ািশীশশাশ ৯ শশী টিশ্পীক শি শীশ্চপশ্ীপপীপশ সপ তি রি 

2 স্পা স্প্পী ্শীশিশীা শা ীসি্পী শী শি শিশীশীশীি শিশ্ন ৮টি 

সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া অশ্ব | 

] আোষ্ ৯ আমার __ আমার জীবনের ইতিহাস ] র ৪ 

আমার জীবনের ইতিহাস । 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর] 

কোথায় আগিলাম? 
খ্ 

হইল যুগান্তর হুইয়াছে--যেন পূর্ব জঙ্থ 
ঘুচিয় গিয়া আর এক গুনে হইয়াছে; 

পৃথিবী ছাড়িয়া আর এক জগতে 

আমিয়াছি। অবশ্য যুগাস্তর ও"্হয় নাই, 
পৃথিবী ছাড়িয়া অনাত্রও *্যাই নাই।, 
সেই জন্ম, সেই কাল দিনের কাপ 
রাত্রি, সেই পৃথিবী। অকলই সেই, 
কিন্ত যেখানে আনিয়া নামিলাম, গে 

স্কান শড়ই বিশ্ময়কর বলিম্া বোধ 
ইইল-_কত বিস্ময়কর তাছা বির 
উঠিতে পারি না। 

গাড়িটি যত ক্ষণ ছিলাম, তাঁহার মধো 

কি হুইল ন! হুইল, বলিতে পারি না? 

মামার &কবল:' আঁক কথা শারণ আছে। 

গাড়ির সেই শবা-_কর্কাশ, অবিশ্রাম, 

আদ্যন্ত একই রকমের। এখনও সেই 
শব্ধ ধেন কর্গির ভিতরে বাজিতেছে। | 

কিং কাগ পরে-স্বত ঈ্গণ তাহ] বলিতে 

অক্কুম্ণ এক মুহূর্ত হইতে পারে, এক 
যুগ*্হটতে পারে, আমি কিন্ত তাহা! 
জানি নাঁ_কিয়ৎ কর্পি পরে গাড়ির সেই 
পক তেদ করিয়া! মাতঙ্গিনীর -গারিদ্কায় 

কঠধবদি আমার কর্ণে আগিয়া গাঞগিল। 

মাততঙিনী কি' বলিপ, বুর্বিতে পাঁরিলর্ম 
না কিছু ঠা রি হানি 

চলি 



৫. আর্ধযদর্শন। দোষ্ঠ, ১২৮৮। 
-উঠিলাম ৷ পরক্ষপেই অশদ্বয়ের গতি | পম্চাৎ পম্চাৎ চলিলাম। মাতু তাহা 
মদ হইল, এবং আমরা নির্দিষ্ট স্থানে | দেখিয়| একটু হামিয়া বলিল ' কাহাকৈ 
আলিয়) উপস্থিত হইলাম। হঠাৎ সেই] দেখিয়া! ঘোম্টা দিতেছ?' কিন্ত আমি 
মোহদুর হুইল। মুহূর্তেক আমি হত- | মাতুর কথা! গুনিলাম না। অবিলদ্ে 

বুদ্ধি হইয়া রহিলাম;) কিছুই স্থির' আমর] ম্বারে গিয়! উপস্থিত হইলাম । 

করিতে পাগিলাম না। আমার বোধ | মাতু সঞ্জোরে ছুই তিন বার কবাটে 
হইল, আমি এইমাত্র যেন মহানিড্রায় আঘাত করিল। অমনি বাটার ভিতর 

| চেষ্টা পাইয়াছি, তত বারই আমার চেষ্ট 

পরে আমি যতবার ইহছ]ল্মরণ করিবার ঈষৎ স্ফীত হইতেছে। অবিলম্ষে দ্বারের 

ছুথ ছিলাম? তবে আবার পুনরজীবিত | হইতে বিকট ছাসা-ধ্বনি উঠিল । আমি 

হইলাম কেমন করিয়া? মরিয়া কি অবাক হইয়া মাতুর মুখের দিকে 
পুরর্ধবার 'বাচিলাম ? এইন্ধপে ভাবিতে | ঢাছিলাম। মাতুর মুখের উপরে তৎকালে 
ভাবিতে তামি এক বার চারিদিক | পথের দীপালোক আনিয়। পড়িয়াছিল । 

নিরীক্ষণ করিলাম; কিস্তৃকি দেখিলাম, | দেই আলোকে দেখিলাম, তাহার 

তাছা বলিতে পারিনা । এই ঘটনার (ভ্রদ্বয় আকুধ্ত হইয়াছে, তাহার অধর 

ভিতর দিয়া ক্ষযোতি-বেধা! দেখ! দিতে 

লাগিল, এবং তাহার পর ক্ষণেই পদধবনি 

শ্রুত হইল । বাটীর ভিতর হইতে তখন 
একটা স্্রীলোক বাস্ত হইয়া! জিজ্ঞাসা 

করিল--“মাতু আমিলি?--ভাল তু 
মাঙু বলিল “দোর থোল। অবিলগ্ছে 

দ্বারোদবাটন হইল, এবং আমাদের 

বিফল হইয়াছে । কেবল কতকগুল। 

স্তপাঁকার গৃহচ্ছায়া অবিষ্পষ্ট আলো- 

কেক সহিত বিমিশ্রিত হইয়! আমার 

স্বতি-পথে পতিত হয়। তত্তিম্ন আমি 
আর কিছুই দেখিতে প্ই না। 

আমাদের গড়ি একটা দ্বিতল বাটার 

| সন্ধে আসিয়া! দীড়াইল। মাতু ধ সম্মুখে ছইটা শ্্রীলোক দীড়াইল। 

| গাড়ি হইতে নানিল। হার হাতে ! ০ মধ্যে একটা বয়স্থা, অন্যটার 
কাপড়ে বাধা মেই কি কতকগুলা ৰ বয়স্ অতি অল্প--ষোল বতনরের অধিক 

ূ | কহিযাছে। মাতু তাহা কিকিং লুঙ্কাস্িত | হইবে না। মাতু বয়স্থাকে সন্োধন 

| 
| ষাতু তাহ! বুঝিয়া আমার হাত ধরিয়।' 

মা সহ ৮ল 
এ 

| ভাবে রাখিল। সে গাড়ি হইতে নামিল, | করিয়া বলিল-'দিদি এত হাদি 
কিন্ত আমার কেমন ওয় করিতে লাগিল। | কিদের ? বযস্থা! বলিল--" এ রাত্রিতে 

মার কোন কথার কাব নাই। এই 
আত্তে আন্তে আমাকে নামাইল। | স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়া আমি কিঞ্চিৎ 
'ামি গাড়ি হইতে নামিরা বস্ত্রে- 
ঘা এসি করিয়া তাহার ঠিক মাতদিগীয মত) কেবল বস | 

০০০৮৮ 

তম তে টি ০.০ পাপা শি শশী শা স্পিশেীশিসস্পীীা শিপ শি? টি 

ণ্ 

মেটাতে তেরা 

বিদ্মিত হইলাম। তাহাকে দেখিতে | 



অ ১২৮৮। 

১৮ পতি শা শি তশিিশি শে শিস্িল 

কিছু, অধিক হইয়াছে মাতবিনীর 
অপেক্ষা পাঁচ ছয় বতমরের বোধ হইল 

| বড় হইবে। 

| বৎসরের অধিক হইবে না! বলিয়াছি। 

| তাহারও মুখের সহিত বয়স্থার , সাদৃশা 

| বিশ্তর--তবে এক জনের দুখে পূর্ণ 

| যৌবন খেলিতেছে, আর অপরের মুখে 
| সৌন্দর্যোর অবশেষ-মাত্র পড়িয়! রছি- 

বালিকার বয়ন যোল 

যাছে । আমরা যাইতে যাইতে পরস্প্রের 
দিকে ছুই এক বার চাহিতে লাগিলাম। 

ব্যস্থা আমাকে সগ্বোধন করিয়া বলিল-- 

| «যাতে তোমার কোন কষ্ট না হয়, 
| গরিবেরা প্রাণপণে তার চেষ্ট। পরবে ; 
ূ তবে গরিবদের ক্ষমত! অতি অঙ্গ 

| আমি লজ্জায় 
| পারিলাম না । বালিকা বয়স্থায় কথার 

| সন্গেহে আমার হাত ধরিয়া বলিল-_ 

কোন উত্তর দিতে 

কন ভাই! আমর! ছু'জনে একত্রে 

| থাক্ব, কথ। ক'ব, কিসের কই?” এই 
| ঝলিয়। মে আমার দিকে চাহিয়া একটু 

| মুছু হাসি হাসিল। €নই হাপির কি 
[ মাধুর্য !_-বনৃকাল অতীত হইল, তথাপি 

| সেই হাসি অদ্যাবধি যেন চক্ষুর উপরে 
খেলিতেছে । বিনোদিনি ! হর্তভাগিনি ! 
তোর জীবনের এরপ পরিণাম হইবে, 

তাছা আমি এক দিনের জনও কখন 

ভ।বি নাই। বহু কলঙ্কে তোর জীবন 

কলঙ্কিত কইলেও €তোর মুখে কি যে এক 
| মাধুর্য দেখিতাম। তাহ! আমি জন্যে 
& ভুলিতে পারিব না! তবে তোর এমন 

বাদ হই কেন! কিন্ত সে কথার 

৫৬ 

আমার জীবনের ইতিহাস ৃ  ৫১৯ 

খ্েখন প্রয়োজয না--সে কথা যদি 
এখনও সমন হয় নাই। রর 

* আমর]1 একটা ক্ষুদ্র সিড়ি দিয়াঞউপরে 
উঠিতে লাগিলাম* সিঁড়ি ধাপগুলি 

'অতি উচ্চ ও অগ্রশস্ত,_-উঠিতে গ| 

কঁপিতে থাক্ষে । অর্ধেক সিঁড়ি আমরা 

উঠিয়াছি, এমন লময়ে পুনরায় মেই 
বিকট হাম্যে বাটী ফট গেল। 
আমার বুকের ভিতর কাপিয়া উঠিল) 

কিন্তু ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে পারি: 
লাম না। মাতঙ্গিনী ও*মেই ব্যস 
স্রীলোকটী পরস্পরের দিকে খটমাটির! 
চাছিল; কিন্তু কেহ কোন কথা কহিল 

না, কি কোন প্রকার মুখ-ভঙ্গী কিল 
ন1। কেবল সেই বালিকার মুখে একটু 
হালি দেখ! দিল--মামার বোধ হচ্ইল, 

মে যেন ঈষৎ লজ্জিত হঈয়াছে। ছুই 

এক পাঁশ্করিয়! আমরা উঠিতে লাগি" 

লাম। কিন্তু, আমার আর ঠলার্ঘ 

এমনু ইইছ। হইল* না! যে; উপরে যাই। 
ভয় ও বিশ্ময়ে আমার *হ?য় পরিপূর্ণ 
হইল । কোন কথাও জ্ঞান! করিতেও 

সাহস হুইলঞনা) কেবল মনে মনে 

ভাবিতে লাগিলাম «মাতু কি সর্বনাশ: 

ক্রির্_আনিল কোথার 1, অবশেষে | 
আতুরা উপরে উঠিলাম। উপরে যাইয়া 
আমি কম্পিত ভাদয়ে চারি দিক দেখিতে 

*লাগিগার্ম-শবোধ হইল, যেন চারি দিকে, 

বিভীষিক1 লুক্কায়িত রহিয়ান্থে )৯ সে 

মমরে মাতঙ্গিনী যদি একট! কথা কহিত, 

তথাপি মনে একটু ভরস! হইত? ফি 
50 



(৫৯ আর্্যদর্শন। 

$ ছুতভাগিনী ৫কান' কথা কহিল ন!, 

॥ কেধল নিঃশব্ষে আমার অগ্রে আগ্রে 

। যাইতে লাগিল। উপরে উঠির আমাক 
(ক্যারও ভয় বাড়িল। প্রায় প্রত্যেক 

ঃম্বরে মিটি মিটি আলোক জলিতেছে, ও' 

(দ্বার ক্ষত্ব রহিয়াছে । 'হই একটার 

ভিতর কুইতে এক এক বার অবিষ্পষ্ট 

মবসথষ্য-স্বর উঠিহেছে_তেমন বিকৃত 

স্বর আমি আর কথন শুন নাই। 

স্বলিদালেক্র পূর্বে হতভাগ্য ছাগশিশু 

৷ যেমন কম্পিত হয়, তন্রপ আমার হৃদগ্ন 

'কাপিতে লাগিল । মাতু তাছা বুঝিতে 
পারিল) কিন্তু কোন কথা ন। কহিয়! 

আমার হাত ধরিয়া, কিঞিৎ বেগের 

লহিত চলিতে লাগিল। 

' আমরা অবগেষে এক কোণে একটি 

ক্ষুত্র 'মরের দ্বারে. আনিয়া উপস্থিত 

হুইলাম। মাতু রয়ন্থা সেই স্ত্রীপো কটীর 
রাণে কাণেকি ঝলিল,_তাহাতে সে 

বালিকাটিকে লইয়।* চলিয়া, গেল' 

কিয়দ,র যাইয়াবালিকা বন়স্থাকে সম্বোধন 
করিয়া বলিল--“বড় স্ুদর,-না মা? 

আামি--তাহার এই কথঞ্টি শুনিতে 

খাইলাম, কিন্তু ব্স্থার কোন প্রতুত্তার 

গনিলাম না। মাতু এবং আমি "খবরের 
ভিতরে প্রবেশ করিলাম। আমাজদর 

জমভিব্যাহারিণীদেধ, হস্তে যে প্রণীপটা 

(ছিল, মাতু তাহা ঘরের এক কোণে 
বাইয়া রাখিল। এখনও মাতুর মুখে 
(ক্ষন কথা সরিল না। তৎকালে দে 
১৬০৪ জিয়ারত কিফিৎ. যত চলি 

তেরে ৩ - শ্িশীশিক্ি 

রঃ 

সি কা ৭ আঁ 

-শ্াশীশিশ শিকল টি শপ 

বোধ হয়, সেই জন/ই কোন ক্ষথ! কয় 
নাই'। এই সময়ে আর একটা স্ত্রীলোক 

দেখা দিল। তাহার বয়ন, ভ্রিশের কম 
নয়। স্ত্রীলে।কটার কাপড় আলু থানু, 
গতিজ্ঘলিত। মাতু তাহাকে দেখিয়। 
ুদ্ধ স্বরে বলিল_-তুই এখানে কেন? 
মরিবার কি আর শ্বান নাই?, স্খ্রীলোকটা ৷ 

গ্লিতত্বরে উত্তর করিল-”' রাগ করিস 

নিমাতু দিদিঃ গরিব তোমারই । তুমি ৰ 

ষে সোখার পাপীটা পিজরার ক'রে | 

এনেছ, সেটা একৰার দেখতে এসেছি । | 
ভয় নে্ট,.ফেড়ে নেব না” এই বলিয়া | 

সে আমার দিকে আমিল। আমি ভয়ে 

কাপিতে কাপিতে মাতুর কাছে গিয়া 
আশ্রয় লইলাম। ভ্্রীলোকট! মুহৃত্তেকি 

আমাকে নিরীক্ষণ করিয়। বলিল-- 
“তাই বল্ মাতৃ দিদি। এতক্ষণে বুঝিছি,-- 
বাজার জপিয়ে পুড়িয়ে দিতে এষেছ 

মাতু তাহার কথায় তর্জন গঞ্জন করিয়া 
উঠিল, কিস্ত আমি ০তাহার কোন অর্থ 
বুঝিতে পারিলাম মা। “মারিস-নি 

মাতু দিদি, গরিব তোমারই, এই কথা 
বলিতে বুলিতে স্ত্রীপোকটা একটু সরিয়। 

লোন, ১২৮৮) | 

দাড়াইবার চেষ্টা পাইল, আর অমনি | 

চারি চাপটে মাটির উপরে পড়িয়।, 

গেল-উঠিবার ঢেষ্টা করিল, পুঅরায় 

পড়িয়া গেল। এই ব্যাপার দেখিয়। 

আমার চক্ষু স্থির হইল,ও ঘন দ্বন নিশার 
বছিতে লাগিল। মাতঙ্গিনী পাযাণমরী 
প্রতিমুর্তির দত নিশ্চল হইয়া রহিল; |. 
হঠাৎ দ্বাহার যেন বাকরোধ্ হই] 

--শপাশাশীশাীশ্তিশীশ্িল শিট লি শিপস্পপাটিসসিপীশী পিস টি শিপিশীপিসসি শপ লী 
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শি এ কাটি, খটি শান বানা লী 

(৫৬ জো) ১২৮৮। আমার জীবনের ইতিহাস। 

গিয়াছে। সেই হহভাগিনীর উপয়ে | তাহাতে কি+ আর্পে যায়? বিশ্ব 
| তাহার সেই স্থির দৃষ্টি, তাহার চক্ষুতে | বিমোহিসি হুন্মরি! একি তোমার 

| দেই ঘন ঘন অশ্নি'শিখা, সেই জ্রকুটী; 

মেই আৰক্কিম শ্রীবা এখনও ধেন 
চক্ষুব উপরে দেখিতেছি, বোধ হইতেছে। 

মুহূর্তেক পরে সেই তরীলৌকটাগপুমরায় 
দেখা দিল। কোন কথ! বলিল না; 

কোন দ্বিকে চাহিল না, কেবল সেই 

হতভাগিনীর প্রকো্ঠ দৃঢ় মুদ্বিতে ধরিয়া 
তাহাকে টানিয়া লইয়া! গেল, এবং 

মাতঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ ঘরের দ্বার রুদ্ধ 
করিল। 

হল্নকাল মধ্যেই চারিদিক নিস্তধ 

হইল--নিশীথিনী আপনার শান্ত মৃক্তি 

ধারণ করিল। গ্রহবাবশেষে রজনীর 

প্রতিদিন যে গাস্ীর্যা, যে নিস্তব্ধতা, 

| তখনও ঠিক্ তাহাই ) কিছুমাত্র বৈলক্ষণা 
| দৃষ্ট হইল না মন্ুযোর সুখ ছুঃখে। 

মন্থুযোর দক্রয়/-কলাপে প্রকৃতির মুখ- 

শ্রীতে কে কবে বৈলক্ষণ্য দেখিয়াছে? 

হু্যোদয় হইতে হুর্ষ্যোদয় পর্বাস্ত 

প্রকৃতি অনুক্ষণ আত্ম-চিস্তায় (সে চিন্তা 

কুঝিবে কে 1) নিমগ্ন রিয়াছে। এই 

নমন্ের মধ্যে ভব-সাগরে কত রঙ 

হইতেছে । এক দিকে কোন হতভাগা 

॥ জীবের ভগ্ন তরি ত্বন্মের মত ভূবিতেছে । 

| অন্য দিকে কেহ বা মৌভাগ্য-পবন-ভরে 
কত দর্পে, কত, বিক্রমে 
| চলিয়াছে। 

বাহিয়। 

এক দিকে আয়ধ্বনি 

] ৯$ত্ছে, ; অন্য ঘ্বিকে হাহাকার শখে 
| গগন ন্ কাটির। যাইতেছে । কিন্ত গ্ররৃতির 

প্রিচিত্র জাচরণ% তোমার ম্জন সুখ 

দেখিলে মন্ুযোর*হাদয় বিষাদে পরিপূর্ণ 

'হয়। তোমার গ্রুল্পত। দেখিলে 

মনুষ্য সর্ব ছুঁখ ভূলিয়। যায় । মনগুযোর 
জন্য কি তোমার হৃদয় এক বারও 

কাদে না? ৬৬ 

« * কলিকাতা । 
ব্রঙ্মা দেব! কোথায় আসিয়া 

পড়িলাম ? নাথ ! হতভাগিনী ছহিতাকে 

এ বোর বিপদ হইত্রে রক্ষাক্ফর | যত” 

কালে সেই ক্ষুত্র ঘরের ভিতরে হত 

ভাগিনীর অর্ধ নিমীলিত চক্ষু হইতে 

মস্তকের উপাধানে বারি-বিদ্দু পতিত 
হইল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই কথা 

গুলি শ্বতই মুখে উচ্চারিত হইল, তা 
কি ভয়ানক ময়! ঈশ্বর ব্আশীর্বাগ্গ | 

করুন, ঠসঝপ বিপদে যেন কোন হত- 
ভাগিনী কখন পতিত না ছয় ণ 

মাতৃ দ্বার রুদ্ধ করিয়া! ঘরে এক 

পার্থে একা শধায় শারিত হইল। 
অপর পার্খে আর একটা শষ্য ছিল॥ 
অ+, ভাহাতে শরন করিলাম । মাতু 

নিষ্তু্ধ হইয় রহিল, ঘুমাইল কিন! 
বলিতে পারি ন1। *ক্ষণেক পরে প্রদীপ 

'নিবিয়া গেল, এবং অন্ধকারে চারি দিক 

আচ্ছন্ন হইল। কি তয়ানক নিস্তব্ধ] 

কি ভয়ানক অন্ধকার! সেই অধ্থকে 

আঁমার নিশ্বীলিত চক্ষর সুখে নেই 
পপ পিশপিশ শী শিশিাশিাীপাশী শা শীীশ্শাশিশিশ্্ীীশাশী ীশীশিটিিিশীশা্াশাঁটী তিনি শি াশািশশাীশিশাীশোিশি শি শিস শিপ 



কর 

রাজ্রির খটনাবলি 'নাচিতে লাগিল। 

থিগ্ময়'৪ আশঙ্কায় আমার হাদয় পরিপূর্ণ 

হইল।' কিয়তক্ষণ পরে আমার বোধ 

হইল, সেই হতভাগিন টলিতে টলিতে 
আমাকে যেন ধরিতে আমিতেছে। 

তরে তৎক্ষণাৎ মামি চক্ষুরুদ্্ীলন 

করিলাম, কিন্ত সেই গাঢ় অন্ধকার 

ব্যতীত আরঘ্কিছুই দেখিতে পাইলাম 
ন1। লুদয় ছুপ্ ছুপ. করিয়! বক্ষস্থলে 

আঘাত করিতে লাগিল-_সে শব আমি 
স্পষ্ট শুনির্তে পাইলাম । ঘন ঘন দীর্ঘ 
নিশ্বাস বছিতে লাগিল, কিন্ত নিশ্বাস 

ফেলিতে ভর হুঈল-_পাছে তাকাতে 

শব হয়। কিয়ৎকাল এই অবস্থায় 
অতিবাহিত হুইল । ক্রমে চৈতনা ঈষৎ 
অবি সপ হইতে লাগিল। মু র্তেক 

মধ্যে সে ভাব দূর হঠল। তখন 

দেখিলাম সেই রাত্রির বাস্তব ঘটনাবলীর 
সহিত কতকগুলি অনৃত্তাব ঘটন! 

মিশ্রিত হুইয়। একটা নৃন, চিত্র *অক্কিত 

হইতে ছিল। 'আবার সেই অচৈতন্য 

একটু একটু করিয়া দেখা দিতে লাগিল 
আমশ$ বাড়িল_-শনীর শিথিল হইয়। 

পড়িল-তাহার পর কি হইল জানি না। 

পুনরাদ্ধ যখ্ন চক্ষুরুপ্মীলপন করিলাস, 

দেখিপাম--বেলা! অনেক হইয়াচছ। 
মাতাগ্নীর বিছানার দিকে, চাহিয়। 

দেখিলাম, সে উঠিয়া কোথায় গিয়াছে। 
'ঝাটীর অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইলাম 
না ভারিদিক্ নিশ্তব। যেন বাটার 
সমতলোক আমাকে একাল! রাখিয়া 
৮৮ 

আর্ব্যদর্শন | 

শশী বাশি শিট শি শিট শীিশিিশিশ্াীশীপীশিশিশ্পীীটাঁনী 

জোন, ১ 

কোথায় পলায়ন করিয়াছে। , তখন 
আমি গাতোখান করিয়া শধ্যার উপর 

বলিয়া রহিলাম। গত রাত্রির ঘটনা- 

বলীতে ক্রমশঃ মন বাঁহ্যজ্ঞান-শৃন্য হইল। 
এমন একবারও মন্গুযোর কণ্ঠধ্বনি কি 

পদবিক্ষেপ শব হইল না যে তন্দ্রা 

আন্তশ্চক্ষ্ু পুনরায় বহির্জগতের প্রতি 

আকৃষ্ট হয়। কিয়ৎকাল পরে মাতঙ্গিনী 
আমিল। আমি তাহ!র মুখের দিকে 

চাহিয়া দেখিলাম । দেখিলাম তাহা 

চিরকাল যেমন প্রফুল্ল ও সহাসা, পুনরায় | 

তজ্জপ হুইয়াছে। গতরাত্রির ভাব তাহাতে | 

কিছুমাত্র নাই। মাতু হাসিয়া বলিল | 
এখানে বনে কি হচ্চে? ঘরের ভিতরে 

২৯৮৮ 

বসে কি কল্কাত দেখবে? চলছাতের। 

উপরে চল।” 

এই বলিয়। মাতঙ্গিনী আমাকে ছাদের | 
উপরে লইয়া! চলিল। ইতিপূর্বে আমি | 

কখন কর্লকাত1 দেখি নাই। স্থৃতরাং 

সেই মনোহর বিশাল দৃশ্য সহসা দৃষ্টিপথে 
পতিত হওয়ায় কোন্ দ্রিকে চাহিব, কিছু 

স্থির করিতে পারিলাম না। যেদ্দিকে 

চক্ষু ০ফিরই) সেই দিকই অট্রালিকায় 

পরিপূর্ণ। উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম, 

চারিদিকে কেবল কাতারে ফাতারে 
নিত 9 

১০০ ০ পদ স্পা পাম্প পপ 

খ্যাতীত প্রাসাদমণ্ডুলী রহিয়াছে-- | 

এক তিলও কোথাও অবকাশ নাই। 

মধাস্থল হইতে চতুর্দিক ব্যাপিয়া কেবল | 

গ্রামার পর প্রসার) তাহার পর প্রাসাঘ, | 

ইতাদিক্রয়ে ক্ষুত্র ও বৃহৎ অট্টালিক। 

স্তূপে,. দিঙ্যগুল পরিব্যাপ্ত হইয়া | ৃ্ 
চিএ 

০০০ 



র জোষঠ, ১৯৮৮। আমার জীবনের ইতিহাস। ্  

| রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক একট! | আলিতে কি* ভয়ানক ব্যাপার সব 

ৃ নারিকেল ও বট বৃক্ষের অগ্রভাগ দেখিলাম; ইত্যাদি কথা একেবারে 

| সন্লিকটস্থ প্রাসাদ-শেপরকে অতিক্রম |পবিস্বভ হুইয়। যাইলাম। মঠ্তঙ্ষিনী 
করিয়া! উঠায় দেই শ্বেত পাটল দৃশ্য | আমার মনের ভাৰ বুঝিতে পারিল” €সে 
শযামল শোভায় বিচ্ঞরিত হইয়াছে । :*আম্াকে সম্বোধন করিয়া অঙ্গুলির স্বাথা 

চারিদ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া একগ্একখার | দেখাইতে লাগিল_-“এ দেখ দক্ষিণে 

বোধ হইতে লাগিল যেন এক বিচিত্র মশিমন্ট॥ উহা এখান হইতে একটা 
প্রাসাদ-স্ীপ ্ত্রজালিক বলে ব্যোম | বড় থামের মত গুধু দেখাইতেছে, কিস 

সাগরে ভাসমান রহিয়াছে । স্থলে স্থলে ৰ উহ] এত উচ্চ যেউহার উপরে উঠিলে 

বিশেষত: উত্তরাংশে, পর্বত গ্রায়'এক ৰ পৃথিবীর এক দিক্ হইতে আ্পর দিক্ 

একটা স্তস্ত দণ্ডায়মান থাকিয়। চতুদ্দিক | | অনাঁগ়াসৈ দেখিতে পাওয়া! স্বায়। উহ্ছার 

নিরীক্ষণ করিতেছে, ও অনবরত কৃষ্ণব্ণ ূ উত্তরে লাটসাছেবের বাটী। লাট 

ধূমরাশি উদগীরণ করিতেছে । দক্ষিণভাগে | সাবের বাটার দেয়াল ২9 মেজে হীর! 
অতুচ্চ মন্দির চূড়া! সকল শ্বেত অঞ্জে | দিয়া বাধান, তাহাতে এত আলে! হয় 
বালার্ক রশ্মি মাথধিয়া ব্োমদেশ ভেদ | যে,রাক্রিতে অন্য আলোর আর প্রয়োক্গন 

ই নাছ শাল ভাপা দাপট দ প 

| 

উস ৯ ্ ্স্পবাচবির-িারগ 

আপিলাম ? 

করিয়া উখিত হইয়াছে, এবং স্থুনীল 

আকাশ-পটে অপূর্ষথ শোভায় চিত্রিত | জাহাজের মাস্তল দেখ! যাইতেছে 

রহিয়াছে। পশ্চিমদ্িকে প্রামাদ-প্রাচী- 

রের পশ্ডাৎ হইতে শত শত মান্তল 

শাখা-পল্লব-শুন্য অব্রণোর ন্যায় প্রতীর- 

মান হুইতেছে। পূর্বভাগে প্রাসাদ- 

খ্য! ক্রমশঃ বিরল হুইয়| আসিয়াছে 
ক্রমশঃ সংখ্যাত্তীত হইতে ছুই চাঞিটাতে 

আলিয়। ফাড়াইয়াছে ;-_-এবং* অবশেষে 

গগনম্পর্শা নারিকেল-বহুল নিবিড় শ্যামল 
কান্তার রেখায় বিলীন হুইয়াছে। এই 

অপূর্বব শোভা দেখিয়া আমার ভ্বদয় 
বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইঙ্গ। কল্য নিশারস্তে 

কোথায় ছিলাম) আর সেই নিশার 
অবসান না হইতে হইতেই বা কোথায় 

বেখানে না আসিতে 

পশ্চিমে এ দেখ, কত 

এ 

থাকে না। 

| সখ জাহাজ প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় 

বিলাতে যায় এবং সকাল না হতে 
হইতে গুপুনরায় এখানে ফিরিয়া আসে । 

মাতু আবার" বলিতে লীগিল--“চাহিয়! 

দেখ চারিদিকে কাতারে কাতারে কত 

বাড়ী রহিয়ধ্ছ । এখানে কত লোকরই 

যে বাস, তাছ। কেহ বলিয়া উঠিতে 
পার্রে না --নকলেই ছুখী।' যাহার 

ফেইচ্ছা, সে তাহ! করিতেছে; কোন 

কথ! বলিবার একেঁহ নাই ।, আমার 

প্রাণে যাচ্ছ! ভাল লাগিবে, আমি তাহ! 

করিব +--বলিতে বলিতে মাতু আমার 

দিকে গভীর-অর্থযুক মন্দতেদী এক 

2828 বি আমি তাহার 
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অর্থ বুঝলাম না! «“€তামাঁর তাহা সঙ্থা 

ন! হয়, চক্ষু বুলিয়া চলিয়া! যাও। এই 
পর্য7্ত। তোমার সহিত সম্বন্ধ। কোন 

কথা! বলিবার তুমি কে? এমন স্থান 

, বোঁধ হয় হর্গেও নাই 1--যখন যাহা 

চাছিবে, তখনই তাহ! হাতর ভিওরে। 
চারিদিকে আমোদ আহ্লাদ ভিন্ন 'অন্য 

কথা নাই, আবার সেই কটাক্ষ | 

বার মাস ত্রিশ দিনের উতৎদব ছাড়! 
, এক দিন নাই। ,যদি সব খোয়াইয়া 
এখানে থাকিতে হয় মেও ভাল, তথাপি 

এমন স্থান ছাড়িতে নাই। ধন্য সমর 

কলিকাতা [-কলিতে তুমিই ইন্্রালর ৷ 

তঠোষাকে যে না দেখিয়াছেও তাহার 

জন্মই বৃথা!” 
এই রূপে মাতঙ্গিনী কলিকাতার 
ংসা করিতে লাগিল, এবং আমি 

অবাক্ হইয়া এক যনে তাহাশুনিতে 

লাগিলাম ও মাঝে মাঝে এক একবার 

চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। 

তখন বেলা নয়টা বাজিয়া গরিয়াছিল। 

শীতকালের সকাল; সুতরাং তীক্ষ 
উ্তরিযা বাতাস হু কঁরিয় ছাদের 

উপর দির বহিতেছিল ॥। সেই' শীতল 

বাাসে ুর্ধোটর উত্তাপ ষেকি মিষ্ট 

লার্সিতেছিল, তাহা বলিতে পারি র্। 

আমর প্কুর্ধোর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া 

£ছথাঙ্গের উপরে বপিয়া রছিলার্ম। মাতু 
খানিক এ ও পাঁচ কথা কহিতে লাগিল। 

কক আহি মাতুকে একটা কথা জিজ্ঞবসা 
করিব করিব করিয়' বলিতে পারিত- 

(০০ উস 

শম্ত "৮ 

০০ উট ১0 

ছিলাম না । অনেকক্ষণের পর' আতর 
তাহাকে বলিলাম-- যাতু তোকে একটা | 

কথা জিড্ঞাসা করিব। সতা বলিবি ত ? 

মাতৃ-'কেন কখন কি তোমার | 
কাছে কোন কথ! লুকাইয়াছি ? 

আমি--“না, তা আমি বল্ছি নি। | 

কিন্ত আনম যাজিজ্ঞানা করিব, তার ঠিক্ 
উত্তর দিবি ত?, 

যা। “কি বলিবে বল না।” 

আ। আচ্ছা! যথার্থ করিয়া! বল দেখি 

আমবা কোথায় আসিয়াছি। 

মাতু হাসিয়া উঠিপ--“এমন হাবা 

মেয়ে বদি আর ত্রিভূবনে দেখেছি । 

কেন, রাক্রিতে পাগ্লীকে দেখে বুঝি 

ভয় হয়েছে? কি বিপদ 1--এযে আমার 

বোনের বাড়ী। কাল রাত্রিতে আমরা 

যখন এলেম, আমার বোন্কে দেখলে 

না? আর সেই যে একটা ছোট মেয়ে, 

মে আমার বোন্ঝি। তার নাম 

বিনেদিনী ) 

আ--' যে পাগলের কথা বলিলি, সে 

কি রকম 8 ?” 

£আহা' তার বথা আর জিজ্ঞাসা | 

করে! ন। 1'--মাতু করুণস্বরে বলিল। 

পরছুঃখে মাতুয় হৃদয় গলিয়া গেল। 

আহ] তার বাই রোগ আছে! মাঝে | 
মাঝে যখন সেই রোগ চাগায়, তখন || 

এরকম করেবঝকে মরে। পরমেশ্বর 
মানুষকে যে কত ব্যাধি দিয়েছেন, ভার | 

ঠিকানা কি !+ 



| জৈষ্উ, ১১৮৮। 
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গ রাত্রিতে ধাহাকে দেখিয়া আয়ার | অবিলম্বে বিনোর্দিনীর হালি ' হালি 

বড় ভয় হইয়.ছিল, মাতুর মুখে তাহার 

এই বিববগ শুনিলাম। কিপ্ত তথাপি 

মামার সন্দেহ দুর হইল না। মাতু 

অবশা মিথা। কথা কহিতেছে না, কিন্তু, 

তাহা হইলেও আমার মনের ভিতবে 

কেমন এক প্রকার অগ্রত্যয় জন্মিলঃ 
তখন মামি সেসম্বন্ধে আর কোন কথা 

ন1 কহিয়া) বিনোদিনীর বিষর জিজ্ঞাস! 

করিলাম-_- 

বিনোরের শ্বশুর-বাড়ী কোথায়? 

মাতু--আহা ওকথা মার বোপ না! 

মভাগনীর কপাল অনেক দ্দিনভেম্েছে। 

বৎসর ফিরতে ন। ফিরিতে, মে সবদাখ 

মিটে গেছে !-- দেখো, একখ। যেন তার 
কাছে পেড়ো না) মাতৃ! যথাথই 

বলিয়াছিলি 'অভাগিনীর কপাল অনেক 

দিন ভাঙ্য়াছে।--যষে সময়ের কথ। 

বলিতেছি, ইহার অনেক পুর্লে হাত- 
ভাগিনী বিনোদিনী র* অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়াছিল। 

যেদিন তাহার জন্ম হয়। সেই দিনেই 

তাহার অনৃষ্ট ভাঙ্গে। কিন্তু ইঞার 
মূপীতূত কারণ কে ?--যাহারধার! সে 
পৃথিরী দেখিল,-ষ নাম *নবর্গীদপি 

গরিয়সী” বলিরা পরিচিত !--কি 

ভয়ানক ! 

এই লমগ্জে নীচে মিড়ির ভিতর 

হইতে মৃহ্ঘন্দ বীণাও্রক্কারের ন্যায় মধুব? 
অচ্চুচ্চ অিষ্পই, হদয়-বিমোছিনী গীত- 

ধ্বনি শ্রুত হইপ। তাহাতে স্বতঃই 

মন. ও ও মৃত মেই দিকে বসা হইল) 

মুখখানি দেখিতে পাইলাম, সেকঈ 

ংগীত মহ হাসিতে মিল।ইয়*গেল। 

বিনোদিনী বলিন্টে বলিতে আসিল-- 

"মাদি তুই কি কেবল একল। নিয়ে 

থাকবি? আম্মদের কি দেখতে 

দিবি নি? মাতু বলিল--কেন মা, এই 

যে এখানে এসে যত পারঞ্ছ'জনে কথ! 

কও না। আমরা বুড়ো হাব্ডা মানুষ; 

নীচে গিয়ে কাষ কমর দেখি ।” এই 

কথ। খপিতে বলিতে মাতুঃ বিনোদিনী 

মামাব কাছে মাসিবার পূর্বে, কিঞিি 

বস্ত হইয়া উঠিল ; এবং $ভাছাব কাণে 
কাণে কি কথা বলিয়া চলিয়া গেল। 

আমার বোধ হইল, মাতু যেন বিলোদকে 
কোন বিষয়ে সাবধান করিয়া দিগ। 

কিন্ত সে কি যে বলিল, তাহ! 'আমি 

নবিশের ধুঝিতে পারলাম না।  , 

বিনোিনী আমার কাছে আমির! 

বমিল খে 'সিডিতে গন গাইতেছিল 

কে ভাই ?--তুমি এমন গাইতে 
পাগ্প ?-আহা! কি সুন্দর ! বিনোন্দিণী 

কোন উত্তর*্ন! করিয়া, একটু হাসিতে 
হামিতে তাহার সেই সুন্দর  হুগোদ 

হাতখানি, দিয় আমার চি জড়াইয়া 

ধরিল্া ; তাহার সেই প্রসুন সখখাণ্ন 
আমার .মুখের ''কাছে. আ'নিল ও 

'মুহ্র্তেক িভৃষ্চ নয়নে আমার দিকে 
চাহিয়া বলিল--'তোমার নাকি ভ্যই? 

আমি (একটু লজ্জিত হইয়া) আমার নাম 

ইরিনা খিমোরিনীর দেই সুগার 
এ পাতি বি শি জী পিসি ৮। ৩ স্পা 

ডি 



৫৮ 

গুগোল হাত.খানি পুনরায় আমার গল। 
বেড়িয়! ধরিল--বেস্ নামটি ভাই ।-- 

ভুমি মেন আমার দিদি) আন থেকে 

তোমাকে আমি (দিদি বলে ডাকৃব, 
ক্ষেমন ? আমার প্রণের ভিতরে কেমন 

করিয়! উঠিল, ও আমার বাহ্দ্বর আপন! 
হইতে বিনোদিনীর ক বেড়ি 

ধরিল "বিনোদ ! বিনোদ 1 হার 

হতভাগিনীর কপাল যে অনেক দিন 

তাঙ্গিয়াছে। রা 

এই প্রথম পরিচয়-জনিত আবেগ 

প্রশমিত হইলে, ছুই জনে হাত ধরাধরি 

করিয়! ছাদের উপরে বেড়াইতে বেড়া" 

ইন্ডে বিনোদিনী কত গল্প করিতে 

লাগিল। পরে সে আমাকে জিজ্ঞাস 

করিল ।--. 

“দিদি এর আগে কি কখন তুমি 
কলিকাতায় এসেছিলে ?, 

“না ভাই, আমি আর কখন আসি 
নি; তাই আমাকে মীতু ছাত্র উপর 
থেকে কলিকাতা দেখাতেছিল।* 

«বটে 1, বিনোদ হালিয়া উঠিল। 
«তা ত্বরের ভিতরে ধসেকলিকাতার কি 

'দেসুবে? চল এক দিন এক খান? গাড়ী 
করে কতকট। ঘুরে আমিগে? 

“ সেকি ভাল দেখাবে? এ 

'মন্যই বা কিসে? বিলোন আমার 

টা রর র্ 

তাহার প্রপ্নের কোন উত্তর দিতে 

পারিলাম না। 

£ আমর! চুরি না ডাকাতি করতে যাব | 

যে, তা ভাল দেখাবে না? 

“দেখ বিনোদ কাল রাত্রিতে সেই 

যে মেয়ে মানুষটা *__ 
২.“কে নিস্তার মামি? বিনোদের 

সুখে একটু হাসির রেখ! দিল। 

£ত| হবে মাতু বলিল, তার বাই 
রোগ আছে, মাঝে মাঝে সেই রোগ 

চাগায়।' 

এবার বিনোদ খিল্ থিল্ করিয়। 
হাসির। উঠিল। * মাঝে মাঝে কেন, 

প্রায়ই চাগার। কলিকাতায় ও রোগ 

অনেকের আছে।' এই বলিয়া সে 

আমার গলা জড়াইয়৷ ধরিল, ও হাসিতে 

লাগিল। আমি একটু অপ্রস্তত হইয়া 

ঝলিলাম--'ন। ভাই! সত্য করিয়া 

বল না ।” 

“সত্য না ত ক্ষি মিথ্যা বল্ছি। 

বিনোদ আবার খিল্ খিল্ করিয়। হাসিয়। 
উঠিল, ও আমার হাত ধনিয়া আমাকে 

টানিয়া হইয়া গেল। 

“চল নীচে চল বড় গা জাল! 

নোট, ১২৮৮ | 

ৃ 
ৰ 

করিতেছে, আর রৌজ্রে থাকিতে পারি 

না; তখন আমি বিনোদিনীর সহিত | 

ছাদের উপর হইতে নীচে নামিয় | 

সুখের উপরে চাহিয়া রহিল, কিন্ত আমি আসিণাম। ূ 

শ্যাব- 
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ষ্ঠ ১২৮1 নাটক-ন্িকো | 

নাটক-চক্ড্িক। | 
( পূর্ প্রকাশিতের পর ।) 

ন্টয-পরিশিউ রঃ 

হারা আলম্কারিক, তীহারাই নাট্য: 

শান্্র-প্রণেচা। কিন্ত, পর্বতন আল- 

স্কারিকগণ প্রথমে যখন অলঙ্কার-শান্র 

প্রণয়ন করেনঃ তখন তাহাদের মধো 

কেহই অলঙ্কান-শান্ে আপনাদিগের 

কোনরূপ একটী স্বাধীন মত ব্ক্ত 

কবিতে পারেন নাই। , 

কবিদিগের কাবা-্রচনা প্রণালী ও* 

নাটককারদিগের দৃশাকাবো রসে 

ম্োত এবং ভাষের প্রবাহ দেখিয়।, 

সেই মকল কাবা ও নাটকাদি-গত রস 

এবং ভাবাকে অক্ষুপ্ রাখিতে বিশেষ 

চেষ্টা করিয়াছেন। কবিদ্িংগব কাবাগত 

রসম্োত ও ভাবপ্রধাহ তীহান্দগকে 

যেদিকে লইয়! গিয়াছে, তাহারা গা 

ভাসাইঝা সেই দিকেই চলিয়। গিয়াছেন। 
| কণ্রণ, তাহার রদ ও ভাব এই ছুইএর 

উপেক্ষা কবিয়াও বাঙ্গেযাক্তির ধপ্রারধানা 

স্বীকার 

॥ আলঙ্কারিক বজিয়াছেন---“নবাঙ্গ মুক্রমং 

ফরিয়াছেন। এক জন 

ডি 

কাব্যমব্কামধমং শ্বতং। কিকিৎবাগ।- 

 সমাযুক্তঃ১ ধামং পরিকীর্ভিতং ৫” 
ঙ 

ভাবের গৌরব থাকুক, মার ন! থাকুক, 
| কোনরূপ স্লিষ্ট রচন। দেখিলেই, তাহার 
| একেবারে বিমোহিত হতেন । এই 

_ শশা িশীশা তিশা পি শিলাশীীশাশশি শী ীপশীী্াীিশী শীট পো িিিপিসাশাশীস্পশীািশি শিট শশী শী শি শীশাশাশিশি 7 তাং 

০ 

নিষিত্বই তীছার1! স্বার্থ কিবা অর্থের, 

বাচী কাবোর অত্যন্ত আম্গুর করিয়া 

শিয়াছেন । 

যদি বিলোমকাবা, কি ্বার্২-ঘটি 
কাব্য অথব1 যমক-কাবা উতর চইত) 

তাত! হইলে, রামকৃষঃ বিলোমকাবা। 

রাঘব-পাগুবীয় ও নলোদ্ধয় কাবা, 

লোকের অতান্ত আদরের সামগ্রী ছইত। 
কাপিদাস- প্রণীত 

নলোদয় সেরূপ নছে। কারণ, হমকর 

অনুরোধে তাহার অর্থ অতাস্ত জটিল 

এবং তাহাতে রদভাবেবও তাদৃশ গো রব 

নাই), সুদ্তিরাং উঁংরষ্ট কাবা বলিয়। 
নলোদয়কে কেহই তত "আদর করে 

না।' | 

নাট্য ও অিক্কার-শান্্রের প্রথম সুত্র 

কার মহাত্া ভরত মুনি। তিনি প্রথম 

স্ন্তকূর বলিয়া! তাহার প্রমীচ নাটা- 

শাহর ও 'লক্ষার-কৃত্রে অনেক অস্ত 

কথা দেখিতে পাওয়াযায়ঠ কিন্ধু ভার 

গর এদেশিযে নকল আলক্কারিক জন 

গ্রহণ করিয়াছেন, তাচারাও মুনিবত্রের 

অভিজ্ঞানস্শফৃসথল. 

ও রঘুবংশ যেরূপ আদরের সামগ্রী, 

র্ 

সপ পপ»... 

অনুগামী হইয়া চলিয়াছেন ) নিলরে 
একটীও স্বাধীন মত বাত করিতে পারেন: | 

$ 
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ৰ 
2 শাহাব নান কাবা। 
| 
ূ 
| 

। 

[ 

২০ 

লাই। তীচাল] কেখপ পবস্পরের দো 

অনুসন্ধান করিয়া কাল কাটাইয়াছেন ঃ 

সামান্সিকগণের 'মানন্বর্ধক কাবা নাট? 

কার্দিব উন্নতি কিঢস-হয়, তাঁছাব কোন 

চেষ্টাই কবেন নাই । হনৃমানের গন্ধ: 
মাদন উৎপাটন, অগন্তযের সমুদ্্র-শোষণ 
প্রভৃতি নিতান্ত অস্বাভাবিক বাকা 

লয়! যাহ।ব। কাব্য-নাটকার্দি রচন। 

কবিয়ানেন, তাহাদিগকে যথেষ্ট উতলা 

প্রদান করিয়। গিয়াছেন। 

কাবোর *্যথার্থ লক্ষণ যে কিঃ তাহা 

শ্মির করিতে গিয়া, অনেকে অনেকরূপ 

বিচার কবিঘছেন । অনেকে অনেকের 

কাখা-লক্ষণে দৌোষারোপও করিয়াছেন। 

যথার্থ কাবা যে কি, তাহা সহজ করিয়! 

কেন্ষই বলেন নাই। 

এক জন আলঙ্কারিক,কাবালক্ষণ-স্গপ্ধে 

এই ত্র করিয়াছেন “কবিবাঁউ্ নিশ্মিতং 

কাব্যং? আব এক জন এই বলিয়া 

তাগতে দোষারোপ করিয়াছে “্কবিব 
€ 

 ধাকা মদদ কাবা হইত, তাহ হইলে। 

কবির সকল কথাই কাব্য বপিয়! গণ্য 
হউতে পারিত।* রি 

মহাত্মা মন্মটভ কাবোর এই লক্ষণ 

করিয়াছেন “তদধোষৌ শবাথো র্ গুপা- 

ধলস্কঙো পুনঃ কাপি” অর্থাৎ যে শুঁভার্খ 

নির্দোষ, সগুণ ও" অল্প-অলঙ্কার-বিশিষ্ট 

সধোষপাত1 এ লক্ষণকে ও এই বলিয়! 

দোষ দিয়াছেন যদি, অদোধ শবার্ঘ দণ্ডণ 

৪ আল্পঅজক্কার-বিশিষ্ট হইলে, কাব্য 
॥ 

চু ; ছি 
রি & 

৫ 

শিপ সপ িিশোাশি শি পিপি 

আধ্যদর্শন। 

হয়, তাহা হইলে * কুবজ-নয়না + এইট 

বাকাটা কাব্য মধো গণা হইত। কারণ, 

কুরঙ্গ-নয়ন| বাকাটী অদোষও বটে এবং 

অল্প-ন্সলঙ্কার-বিশি্ও বটে। বিশ্বনাথ 

কবিরাজ বলেন--” বাক্যং রসাত্মকং 

কাবাং* উক্ত দোধদাত| ইছাতেও এইট 
দোষ দিয়াছেন, রসাত্মক বাকা যদি 

কাব্য হয়, তাহ! হঈলে *গোপীভিঃ সঃ 

বিহরতি কৃষঃঃ” এ বাকাটী কাব্য বলিয়া 

গণা না হয় কেন? কাবোর লক্ষণ 

নিরূপণ করিতে গিয়। সংস্কৃত আলঙ্কারি- 

কের! এই রূপে কেবল বিবাদ করিয়া 

গিগ্নাছেন। কাবোব ছবরূপ লক্ষণ যে কি, 

“তাহা! কেহই বিশদবপে লেখেন নাই। 

উনিও বাঙ্গেক্তিকে উত্তম কাব্য 

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । যথা-_- 

£উত্তমং ধ্বনিটব শিষ্ট্ে 

মধমে তত্র মধামং। 

অবরং তত্র নিষ্পন্দ 

ইতি ভ্রিবিধমাদিত£॥+ 

ধ্বনি শব্দের অর্থবাঙগ। ইনি বাঙ্গো- 

ক্তিকে উত্তম কাব্য বলিয়া, শেষ মাবার 

উত্তমোদ্ুম কাবা বলিয়া আর এঞ্টী 

শাখ! বাহির করিয়াছেন। ইনি বলেন-- 

ধ্বনি হইতে আর একটী ধবনি বাহির 

হইলে, তাহাকে উত্তমোত্বম কাবা বলা 

যায় । এই ধ্বানি লইয়! অনেকে অনেক 

কথা বলিয়! গিয়াছেন £ কিন্ত বিশদরূপে 

কেহই কোন লক্ষণ করেন নাই। 

ফলহঃ যে মহাত্মা 

৯ 

জৈঃ, ১২৮৮। 

বলিকাছেন--- | 

“রসভাব-বিশিষ্ট লোকোনর চমংকার- | 

1 

তারাতারি 

ৃ 
ৃ 

ূ 



॥ জো, ১২৮৮। নাটক-চন্দ্রিকা । ৬১৯, 
পি েপিপপাপপীপপপপীপিপাপপাপাপাপপিপাপিপাপপীাপীপাপী পিপিপি পাপা 

ূ 

“লক্ষ্মী শ্বয়ত্ধর” নামক এক খানি 

শখ আকিপা * 

কারক রচনার নাম কাব।« তিনিই 

আমাদের নিকট পূজনীয় ও গরীয়ান্ 

আলঙ্কারিক। 

অধিক আর কি বলিব, প্রাচীন আল- 

স্কারিকেরা ধ্বনি লইয়া! এত আলোচন। 

করিয়াছেন যে, মহাত্ম।* অর্তিনবগুগ 

পার্ধাচার্য কেবল ধ্বান সম্বন্ধে বিচার 

করিবার নিমিত্ত ধ্বন্যালোক নামে এক 

থানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিয়। গিয়াছেন। কিন্তু 

কেবল ধ্বনিসন্বন্ধে অত কথা লিখিবা 

তত প্রয়োজন ছিল কি না তাহ] ধ্বন্যা- 

লোক গ্রন্থ পাঠ ন! করিলে এক জনকে 

বুঝান বড় কঠিন ব্যাপার । 
ফলতঃ যে সকল কাবো বা নাটকে 

বন ও ভাবের প্রাচুর্ধয আছে কিন্ত বাঙ্গ। 

নাই, আলঙ্কারিকেরা তাহাকে উত্তম 

কাবা বলিতে মাহন করেন নাই? 

স্রতরাং এ কথ! অনায়ামে বলা যাইতে 

পারে--গলঙ্কার শাস্ত্রের স্থৃত্র করিবার 

সময়ে পুর্বহন গ্রন্থকারের হয় ভয়ে, 

না হয় গুরু-গৌরবের আন্ত্রম-রক্ষার 

নিমিন্ত অলঙ্কার গ্রঙ্থে আপনাদিগের 

স্বাধীন মত বাক্ত কঠিতে পারেঞ্ধ নাই। 

কবির কাব্য সরসই হষ্ত€ আর 

বিরসই ব1 হুটক, যাহাতে এ কাব্য 

মক্ষুপ্ন থাকে, পুর্নতন আলদ্কারিকেরা 

তাহারই বিশেষ চেষ্ট1 করিয়! গিয়াছেন ; 
ৰ সবতরাং লাটকাদি দৃশ্য কাবো অ ধুনিক 

রুচি অন্থলারে অনেক দোষ পরিদৃষ্ট 
হইয়া থাকে | 

অপূর্বব নাট ক পুরাতন:কবি ভরত সর্বাগ্রে 

প্রস্তত করেন। এ নাটক চিত্ররথ. 

পন্ধর্ব, দেবর্ষি নারদ, মহাত্মা! তুদুরু ও. 
উর্বশী প্রভৃতি দির্য রমনীশণ বার: 
“ইন্ত্রের সভায় অভিনীত হুইত। 

লক্ষ্মী বয়ন নাটক এক্ষণে আর প্রাপ্ত 

হওয়া যায় না। বোধ হয়, এ নাটকের 

রচন] প্রণালী ও কলা-ক্বশল দেখিয়া 

সঞ্লে চমত্কৃত হইলে তৎপরে মহাত্মা: 
ভরত মুনি প্রথম নাট্যশাস্ত্র গ্রথযন. 

করেন। ২ 

মেই নাটাশান্ত্রের 'সৃত্র ও গ্রণলী 

দেখিয়া, কবিধর শুদ্রক,নৃপতি মৃক্ষ- 

কটিক নামে প্রকরণের প্রথম স্চৃটি 

করেন। 

লক্ষ্মী স্বয়ন্বর নাটকের পর একেকারে 

প্রকরণ নামক দৃশাকাবোর প্রথম ত্য 
দেখিয়া ইহ অস্থমিত হইতে পারে যে, 

মুনিপ্রণীত নাটাশাস্ত্রোক প্রকরর্ণের 

লক্ষণ নর দেখিত্ণে একবারে গ্রাকরণের 

স্থাটি কখনই হইতে পাবেঙ্না। যদিও হয়, 

তাহ হইলে, প্রকরণের সুত্রে মহিত 

এত মিল বাঁখনই থাকে না। ৃ 

শৃদ্রক নরপতি কালিদাসের পূর্ব 

স্ববি প্রায় ৩*** সহস্র বৎসর অতীত 

হইল,এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া! অবস্তী | 
দেশকে সমুজ্ছল কেন ॥ উহ প্রণীত | 
পগ্রকবণে বিস্তর প্রাচীন রীতিনীতির 

বিষয় উল্লিখিত আছে। শৃদ্রক নৃপ্রতি 
এই প্রকরণ-খানি প্রস্তত করিয়! তৎপরে 

আপন পুত্রকে রাজ! করিয়া একটা অস্ক- 



৬২ 

মেধ যজ্জের অনুষ্ঠান করেন এবং ১০০ 
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বৎগসব বয়সে সেই য্গ্রিতে প্রবেশ 

করিয়াতচ্ছযাগ করেন । গ্রামাণ যখা- 

প্থাখজং সামনেদং গণিতমথকলাং 

টবিপীং হম্তি-শিক্ষাং, জ্ঞাত শর্ষ্' 

প্রসাদাস্বাপগত তিমিরে চক্ষুষী চোপ- 
লভা। রাজানং বীক্ষা পুয়ং পরম লখদয়ে 

নাশামেধেন “চেষ্টা, লন্ধা চণয়ুঃ শহাব্বং 

দশ দিন সহিণ্তং শুদযকাহ্মিং প্রবিষ্ট £॥ 

ইচাঁরম্পর উদ্জয়িনী প্রদেশে মহাকবি 

কালিদাস জন্মগ্রহণ কবেন। কালিদাস 

মন্তাবাজ বিকমাদিত্যোর সভায় নববাত্বব 

মাধো প্রধান বতু বলিয়া! পরিগণিত 

ভিলেন । এই মহ্থাত্সাব অমতোদ্্গারি- 

লেখনী হইতে তিন খানি দৃশাকাবা 

বিসির্গাত ভয়; উতদ্ভত হিনখানির নাম 

মালিত্বিকাগিমিত্র, বিক্রামোর্ধশী ও 

অভিজ্ঞান-শনুস্তল। এই কয়গান্ন 

গ্রন্থের রচন। প্রণালী ও গুন্কন কৌশল 

দেখিয়া! বোধ হয় যে, প্রথমে গ্রান্থুকার 

মালবিকারিমিত্র, দ্বিতীয় বারে বিক্রাযো- 

শী ও তৃলীয় বারে 'অভিজ্ঞান শকনুল 

নামক নাটক পচন করেন গায় ছুট 

সশ্র বতসর গন হইল, কালিদাস 

ধিক্রমাদিতোর সভায় বিরান্বমণুন 

ভিলেম। রা 

অধধাত্বা ভরতপ্রণীত নাট শাস্ত্রের 

নেক লাক্ষণই প্রায় এই কর খানি, 

দুশডরাবো ফেখিতে পাওয়া যায়। 

; *ুঁনিবর ত্রোস্ছট নামে রূপকের বে 

আর্ধাদর্শন | 

সকল রক্ণ গ করিয়ারেন। টা নি 

্োস্, ১২৮৮৪ | 

দাস সেই সমন্ত নিয়মের অন্থবন্তী হইয়া 
বিক্রমেরর্বশী নামক ত্রোটকের অবতাঁরণ। 

করিয়াছেন । মালবিকারিমিত ও 

অভিজ্ঞান শকুস্তলও ঠিক এরূপ অর্থাৎ ও 

হখানিও নাটকলক্ষণের ঠিক অনুগামী । 

উহ্ভাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে বে, 
আলঙ্কারিকদিগের নায় কবিগণও | 

ছ্বাস্চান ও নির্ভয়ে আপনাদিগের 

স্বাধীনমত বান্ত করিজে পাবেন নাই। 
মুনিবব যেয়ে স্কানে যেরূপ লক্ষণ | 

করিয়'ছেন, কবিগণ তাচার কোনরূপ ৃ 

বিচাব না করিয়], সেই সকল নিয়মকে | 

আশ্রয় কবত নাটকার্দি ঢুশাকাবোর 

রচনা করিয়া গিয়াছেন) মে সময়ে | 

তীশ্াঙ্দের মধ্যে কেহ প্রায় নিবন্থুশ | 

হউতে পাবেন নাই। মুনি নাটকের | 

লক্ষণে লিখিয়ানছন, পঞ্চাদিকা দশপবা | 

সথব্রাঙ্কাঃ পরি বীর্তিতাঃ » অর্থাৎ নাটকে | 

পাঁচ অঙ্কেবকম « দশ অঙ্কের অধ্ধিক | 
অন্ধ না থাকে) যদ্ি*কোন নাটককর্তী | 

উহার অনাথ! করেন, তাহা হইলে 

তাহাব নাটক নাটকের মধ্যে পরিগণিত 

হইচুব নান 

এই নানি কি প্রাণীন কি আধুনিক 

সক নাটককারই এ নিয়মের বশবর্তী 

হয়] চলিয়াছেন অর্থাৎ কোন নাটকই ৃ 

চারি অঙ্কে বা একাদশ অস্কে পরিসমাণ্ত | 

দেখিতে পাওয়া যায় না। « র 

নাটকে দশ অক্কের অগ্নিক ঘন্ক করিবে | 

না, একথ। লিখিবার তাৎপর্যা এই বোধ |. 

হয় ষে এ অস্কে 8 গুশ্ষিত' | 



| 
ূ 
ৃ 

| 

ূ 
ূ 
| 
! 

ূ 

| 

জোষ্ঠ, ১২৮৮ । 

কাধ্য সমাহিত হইবে না ভ।বিয়। ,মুনিবর 

| প্ররূপ নিয়ম করিয়াছেন । কিন্ত একাদশ 

ৰ অঙ্কেবা দশ অঙ্কে নাটক পরিনমাপ্ত 
ূ 
ৰ 
র র 

| হইলে যদি তাহার অভিনয় ক্রার্য। উপযুক্ত 

সময়ের মধ্যে অভিনীত হইয়া উঠে) 

| তাহা হইলে একাদশ অঙ্কে নাটক 

০৩ এ ৯ম সপ ১২ ৯ 

দেশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। 

লিখিবার বাধা কি ? 

যখন চারি অঙ্কে পরিমমাধ্ধ ত্োটক্রের 

ও ছুই অঞ্ধে উপসংহৃত প্রস্থান নামক 

র্ূপকের অভিনয় কার্যা উপযুক্ত সময়ের 

মধ্যে অনায়াসে সমাপ্ত হইতেছে, তখন 

তিন অন্কে ব চারি অস্কে পরিসমাপ্ত 

হইলে নাটকের অভিনয়ে কেন বিগ 

হইবে ? নাটকের লক্ষণে এইরূপ ভূরি 
ভূর অস্থচিত নিয়ম লিখিত হুইয়াছে। 

সেগুলির উল্লেখ করিতে গেলে অনর্থক 

প্রস্তাব-বাছুল্য হইয়া পড়ে এজন্য 
উপেক্ষিত হহল। 

কালিদান জন্মিবার প্রান ১১** 

শত বৎসর পরে মহাকবি ধাবক কাশ্মীর 

ধাৰক 

কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ হর্নদেবের 

| লভায় ছিলেন) ইহাতে আর যান্দেহ 

| নাই। এই মহাকবিংগ্রণীত ছুই খানি 
| ঘৃশ্যকাব্য প্রথমে কাশ্মীরাধিপত়ির 
| লভায় অভিনীত হয়। সেই হুইথানির 
| মধো প্রথন্থ খানিন্ নাম নাগানন্দ ও 
| দ্বিতীয় খানির নাম রত্বাৰলী। 

হর্যদ্দেব সংস্কৃত ভাবায় অন্তান্ত পণ্ডিত 

মনিযল। 1 বিটি কযাগযা তের ইিিইিরেই 

নাটকৃ-চক্দরিকা | 

ূ হইলে এক রজনীতে উন্থার অভিনুয় 

৬৩ 

লিখিয়াছেন যে, অনেক অর্থ দিয়া 

ধাবকের নিকট হইতে উক্ত দৃশ'কাব্য 
টুখানি লইগ আপনার নামে ্রঙ্জারিত 

করেন এবং সেই সময়ে উত্ত নাটক ও 

না টকার প্রথমে 

্রহর্ষো নিপুণঃ, কবিঃ পরিষদপ্োষা 
গুণগ্রাহিণী।” 

এই শ্লোকটী লিখিত* হইয়াছে । 
*এ্রহর্যাদে ধাবকাদীনামিব ধনং |” মন্মট' 

ভষ্ট্রের এই কথা যথ/ূর্থ কি পত্রম্পরায় 

শ্রথণ করিয়। তিনি লিখিয়াজ্ছেন, তাহ! 

বলা যায় না। কারণ হর্যদেখ মুর্খ 

ছিলেন না। তিনি সৎকবি ও বছ 

ভাষায় নিপু ছিলেন, একথ। রাজ তর- 

গিণীর অষ্টম তরঙ্গে স্প্রূপে লিখিত 

আছে বথা--. 

“মো ২ইশেষদেশভাষাজঃ 

স্বভাষাস্্র সংকখিঃ। 

কুত্মবিদ]ানিধি: প্রাপ 

*খরীতিং দেশাস্তরেঘপি |? 

রাজতরজিণী। 

ফল, নাগানন্দ ও রদ্বাধলী নাটক 

দৃশ্যকাবা-ন্বরের প্রণেতা খিনি. হউন, 
গ্রন্থ ছুখানি যে উৎকুষ্ট, তাহাতে আর 

সন্দেহ নাই। ্ 

ধাখক বা হর্যদেবের পর মহাকথি 

ভবভূন্চি জন্মগ্রহণ বরেন। এট সহ? 

কবির লেখনী হইতে তিন থানি দৃশকাব। 

বিনিগগত হয় । তন্মধো প্রথম খানি মম 

মালতী মাধব । এখানি প্ররুদ্নণ ও কন্তির 
কলিত। দ্বিঠীয় ও ভুভীয় গ্রন্থ হুষই 



৬৪ আর্য্যদর্শন | 

খানিক নাটক । দ্বিঠীয় খানির নাম বীর- 

চরিত ও তৃতীয় খানির নাম উত্তর রাম 
চরিত 

তবতৃণ্ত প্রণীর্ঠ নাটক ও প্রকরণ 

তি হৃন্দর। এরূপ ওলন্বী লেখা প্রার 

দেখিতে পাওয়1 যায়না । এই মহাত্ম। 

কাশ্মিগাধিপতি যশোবর্মার মভায় 

বিদামান ছিলেন | কহলণ রাঙ্গতরঙ্গিণীতে 

স্পষ্ট লেখ। আছে--_- 

«কবিবাকগতি রাজ্রী । 
ভব্ভৃত।া্ি সেবিতঃ। 

জিতোযযো যশোবর্া 

তদৃগুণস্তত-বনিদতাং |, 

কহলণরাজতরঙ্গিণী ১৪৫ শ্লোঃ। 

গবভূত্তির সহিত অন্যান্ত নাটক কর্তার 
তুলনা করিবার এখন তত প্রয়োজন 

লাই) ইহার বিষয় পরে বাত, হইবে। 

ভবভূতির পর অনর্থ রাঘব এবং তৎপরে 
গ্রসপ্নরাঘব লিখিত হয। অনর্থ রাঘব 
মুকারি মিশ্রেঙ্&। লিখিত ও গ্রসন্ন রাঘৰ 

কবিবর অয়দেবের লেখনী-ধিনিগত। 

যেরূপ ব্যাকরণ শাস্ত্রে অধিকার ন! 

খর্টকিলে, কাব্যাদি কিছুই লিখিতে 
পারা যায় না, সেইরূপ নাটকাদি, টুপা- 
কাবা লাখতে হইলে, ব্যাঞ্চরণ, ভাষ। 

ও নাযশাস্্র এই তিনটা মুখ/বিষয়ে 

সর্বাগ্রে অধিকার করিতে হয় ॥ তৎপরে 

জোকাচার ও ভিম্নলোকের স্বভাব 

চরিজের বিষয় আলোচন! করিতে হয় 

অকথা পুর্বে একবার উত্রিখিত হাড়ে 
১ শত শশী শীতে শা্পাপিট পি সপ শপ 

পাস্তা 

ূ 
ৰ 

লিখিবার শামস্তও 

এজন্য 

বিবরণ লিখিবার প্রয়োজন নাই 

জৈষ্ঠ ১২৮৮। | 

এস্বলে আর তাহার. বিশেষ | 

ভারতবর্ষ +দতভম। এখানে কিছুরই | 

অভাব নাই। 

বার হী! এইস্থ।নে নান। প্রক্গ ব্যাক" 

রণ যেরূপ সুলভ ; নটকাদি দৃশ্যকাবা 

গ্রন্থক'র সঞ্ল 

নাট্যশান্ত্র প্রভাত িবিধ পুশুক লিখিয়! 

গিয়ছেন; কিন্তু ছুর্ভাগাবশ শঃ সেই সকল 

নাট।শালণ এক্ষণে একবারে হুম্পাপ্য 
হহয়। ডঠিমাছে। 

চৈন্যদদেৰ যখন নবন্বীপে অবতর্ণ | 

হন»থনও এপকল ন।০)শ।সনের অনেক | 

শ্ন্থ পাওয়া যাইত; কাঞণ রূপগোঙ্ব(মী 

নেই সময়ে অনেক গুলি নাট$ও নাটক 

চন্দ্রি+। নামে এক খান নাট) শ।সন 

লাখয়াছিলেন। 

নাট্যশ।সন অদ্যাপি বিদ)মান রহিয়াছে । 

হওয়া। বয় ন। 

পর্ডিত রঙ্গনাথ আচাধ্য। 

নাটাশান্ত্রের উল্লেং দেখিতত পাওয়। 

পলি -শাশীশাতি্িীশীশীিটি পিক টাশিটিটি পাপ শশীশ পাশপাশি? পিপাসা টিপি টিিশিিিশ শািিশী 

শবাশান্ত্র অধিকার করি ] 

তত্প্রণাত নাটক ও 

| 
| 

[ 

নাজকাগুদক্ষিত প্রণীত অর্থদেযাত- | 

নিকা, মাতৃগুপ্ত গ্রণীত নাটকরদ্দীপি 1, ৃ  

স্বন্দরমিশ্রকৃত নাটযপ্রদীপ, ভান্ুদত্ত | 

গ্রনীত রসতরঙ্গিণী এক্ষণে আর প্রাপ্ত | 

বিক্রমোব্বশী ত্রোটকের টাকাকার | 
তত্প্রণীত | 

টীঞার মধ্যে নাট। দর্পণ, নাট।লোচন ও | 

বূপাচস্তামাণ নামে আমারও তিন খানি | 
৬ 

যায়, কিন্তু আমাদের হূর্ভাগ্যবশতঃ | 
সেগুলি আমর! একেবারে হারাইয়াছি। | 

মোহনল/লমশ্র হনুজান, আটকের ৃ 



নং. ৪ আরা তু. 
সা শপীীশীিটিশি শা শাশশাটীশিট তি শি শি লি শিস ১২ সি পাশ স্পা স্পা ২ ৩. সমস সপ বসি ১ পা সপ পি চাস পপি সর সপ ৮৩) ০৯০ 

[জে ১২৮৮। নাকি | - ৬৫ | 
। 

| | টাকার, সাকাবতার শাঘে য় | জাপন গ্রন্থ প্রণয়ন কয়িয়াছেন সুতরাং | 
| এক খানি নাটা-শান্ত্রের উল্লেখ করেন কোন গ্রস্থই সহজ ও সরল হয় নাই। 
| এবং রায়মুকুট), তাশ্ুজীদীক্ষিত ও বাঙ্গাল! ভাষা সং স্কৃত ভাষার অনুগাঁমিনী 
| মহাদেব বেদাস্ত্রী 'নাটক-রত্বকোধ' নামে | হৃইন্তেও, আধুনিক 'স্বীতিনীতি-গ্রাহধীন 
| এক খানি অত্যাশ্চর্ধয ন$ট্য-শ্মসনের ! রীতিনীতি স্তপেক্ষা অনেক বিভিন্ন; 

নামোলেখ করেন ) কিন্ত সে গুলিও এখন ! হতরাং সংস্বত "নাটাশান্ত্রকে আশ্রত্ন 

আর এদেশে পাওয়া যায় না। *| করিয় বাঙ্কালা নাটক লেখ! কখনই 

১৪২৭ শাকে পণ্ডতবর রূপ গোস্বামী | উচিত নহে। 

এদেশে আলিয়া যে তিন খানি দৃশাকাধ্য | একটু আলোচনা করিয়া দেখিলে 

৷ লিখিয়াছেন, নাটক-সম্বন্দে সেই কয়- | ইহা ম্প্ বোধ হইধে যে, নাটাশাস্তর- 

ৃ থানিই শেষ গ্রন্থ বলিতে হইবে। | প্রণেতৃগণ নাটকাি দৃশ্নকাবা লিখিবাগ 

রূপ গোস্বামীর পর আর প্রসিদ্ধ ও | নিমিত্ত যেসকল অতি সামানা ও ক্ষুত্র 

ূ অভিনয়-যোগ্য কোন নাটক লিখিত হয় ক্ষুদ্র নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন,সেগুলি 
 নাই। না৷ লিখিলেও তাহাদের কার্ধা, যে কোন 

নাট্য-শাসনের নায় নৃত/-শাসনও | নাটককারের নাটকে আপনিই আলিয়। | 

| হিন্দুসমাজে খুব প্রচলিত ছিল, এবং | উপস্থিত হইত! উদহরণ-স্বরূপ «এই 

| বৃত্যকলা-বিস্তারের নিমিত্ত ছুই খানি | স্থানে একুটীচদৃষ্টাস্ত প্রদর্শিত হইতেছে। 

| শ্রশ্থও প্রচলিত ছিল) কিন্তু কালবশতঃ | মুনিবর সান্বতী বৃত্তির চারিটী অঙ্গ 
র সেছুই খানিও প্রাপ্য হইয়! উঠিয়াছে। | লিখিয়াছেনি। যখ৮-উত্থাপক, সংহাতা, 
| বোধ হয়, উক্ত গ্রন্থ সকল মুসলমান- | সংলাপ ও পরিবর্তক। 

| দ্িগের অধিকার সময়ে বিনষ্ট হইয়া! | শক্রর বাক্য যদি উত্তেজন-কর হুর) || 

[শগিয়াছে। তাহা হইলে ওড্নাহাকে উত্বাপক বলা 
মহাকবি ভারবি-প্রণীত ক্তিরাতা- | যায়। | 

| জূর্নীয় কাব্যের টীকায় পণ্ডিতবর / মন্ত্রণবলে, অর্থবলে অথব! দৈববলে [| 
মল্লিনাথ নৃত্যকলা-শিক্ষার এই ছুই খানি | যে মহাঁয়-ভেদ, তাহার নাথ সংহাত্য। 
গ্রন্থের উল্লেগ করেন, যথা-নৃতা-সর্বক্য | উদাহণ-__ ০৪ 

ও নৃতা-বিলাস। * মন্ত্রবলে মথ1 )- মুদ্রারাক্ষসে চাণকোর 

পুর] কালে বিনি যত নাটা-সথাত্র | মন্ত্রণাবলে রাক্ষস-মহায়ের ভেদ । অর্থ- 

লিখুন না কেন, স্বাধীন মত কেহই ব্যক্ত | বলেও এ মুদ্রারাক্ষনে তেদ হইয়াছিল । 
[.করিতে পারেন নাই । সকলেই প্রায় | দৈববলে যথা-_-বাল-রামায়ণে রাবণ 

ূ ভিরতযুনির অনুগামী হইয়া । আপন হইতে বিভীষণের ভেদ । 

সস 

শীত শসা ২ পিক িসীটতি তি শিতি 



০০ রথ এ জিলা ভলজডওদির 

যাহাঁছউ ক,এই সকল অতি লামানা কথা | শাস্ত্র বশীভূত হইয়। রূপে বীজ-বপনের ! 
লইয়া নিয়ম ব1 হৃত্ব করিলে, নাটকের | প্রয়োজন কি? 

বৃতর নিয়ম কর! যাইতে পারে। মনে কর) ষুনি যদি এক স্থানে 

মনে কর,নায়ক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে | দেখিতেন, যে পাঁচ চূড়া করিয়া! না 

তাহাকে নর্মঘ।ত বলা যায়। + 

ও সদাচার, তাহার নাম বষটক্কুর্জিত, [কলা দর্শকগণকে এঁ কামান মাথ। 

ইত্যা্দিরূপে নিয়ম করিলে বাক্গাল। | দেখাইতেন। এই সকলব্যাপার দেখিয়া 

নাটকেরও নিয়ম,.হইতে পারে। কিন্ত ! বোধ হয় যে, স্ুত্রকার ও নাউটককার এই 

রূপ অনর্থক কথ। লইয়া মূল গ্রস্থেররসভঙ্গ | ছুইএর মধ্যে কাহারও চিত্তে স্বাধীন ভাব 

করিষার কৌন প্রয়োজন দেখা যায় না। | ছিল না। তাহারা পরম্পর পরস্পরের 

আরও দৃষ্টান্ত এই স্থলে প্রদর্শিত উপরি নির্ভর করিয়। গিয়াছেন। 

হইতেছে ।  যথা_-মভিজ্ঞান-শকুন্তল | এদেশীয় সভ্যগণের কচি ম্বাভাবিক 

নাটকের মধ রাজার প্রতি শকুস্তলার | ঘটনার দিকে ধাবিত হইবে, প্রাচীন 

ও শকুস্তলার প্রতি রাজার যে পরম্পর ] গ্রস্থকারগ্রণ ইহা! অন্থৃভব করেন নাই ; 
অগ্গরাগ, মহাত্মা ভরত তাহার নাম বীজ ূ এই নিমিত্ত কোন রূপ অলৌকিক ঘটনার 

বলিয়া উল্লেখ করিয়াুগ্ছন ও নেই স্থলে | অবত্রণাকে তাহার! গৌরবের বিষয় 
নানা প্রকার লটল বাক্য বলিয়া'একট। ূ বলিয়। প্রশংসা করিয়। গিয়াছেন। তাহা। 

বিষম গোলমাল করিয়:ছেন, কিন্তু গরূপ | না হইলে অত বড় বুদ্ধিমান ও হুক্মদশী 

করিবার কোন গ্রয়োজণু ছিল শা 
অর্থাৎ তিনি যদি বীজার্থ লইয়া! অত 

গ্রোলফ্রযাগ ন1 করিতেন) তাহা. হইলে 

কি কাঁলিদাসট অভিজ্ঞান-শকুস্তল নাটকে 

রাজ। ও শবুস্তল! এই ছুই জনের পরস্পর 

অন্ুরাগের উল্লেখ না! করিয়া! বিবাদের 

উল্লেখ করিতেন ? 

“স্কুনি-প্রনীত নিম না থাকিলেও | ভবসূতি রামচরিত আশ্রর় করিয়া থে 

'প্রস্ককার কখনই খ'মুখ্য উদ্দেশ্য | কযথানি নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, 
:পরিত্যাগ,করিতেন নাঃ অতঞব-নাট্য- | তন্মধ্যে নকলগুলি উৎকৃষ্ট হইলেও, 

রছন। ফুখনই করিতেন না। তিনিযে 

অত্যন্ত হুক্মদশশা লোক ছিলেন, খণ্ডন 

গ্রন্থই তাহার অথগুনীয় প্রমাণ। 

*পূর্বতন কবিগণ খ্যাতবৃত্ত অবলম্বন 

কিয় অনেক নাউক লিখিয়। গিয়াছেন। 

কামাইলে ক্চকী হইবে না, তাহা হইপে . 
নায়ক ও বিদুষকের" যে গুপ্ত পরামর্শ এদেশীয় গ্রন্থ গারগণ, কঞ্ুকীর মাথ! | 

তাহার নাম কটন্ফোট। | কামাইতে কখনই ছাড়িতেন না এবং | 

সবীদিগের প্রি নায়িকার যে ভদ্রতা ; প্রত্যেক অঙ্কেই তাহাকে প্রবেশ । 

শ্রাহর্ষ, গৈষধ কাখ্যে অত অস্বাভাবিক, 

1 মুরাবি-মি শর, মহাত্মখ জয়দেব ও কবিবর : 

এসপি পি সপ টি শে পাপ ্পসঞ 

সপ পপ আস সপ পপ (পাস শা সপ, পপ প্পস্প পপ পপ পাস অপ পপ আপ পপ আপ পপ আপা সি পপ পপ পপ পা ৮ সপ পপ এস সস আস 

সী আদ পা জি পপ পপ আসি প  ছ ০ আপ পপ পপ পপ খাপ সপ উপ ৮ শর 

ণ 



পর সপ তা পপ পপ আস সপ অপ 

জ্োষ্ঠ, ১২৮৮ । 

ভবভৃত্তি-প্রণীত উত্তর-রামচরিত ও বীট- 
চরিতই সর্বোৎ্কৃট। ভবভূতির গভীর 
অর্থযুক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য অতি মনোহর 

ও দামাজিকদিগের আদরণীয়। 
মহাকবি ভবভৃতির নাট্রক-গুম্ফকনের 

কৌশল অতি আশ্চর্য্য ও মনোহর। এই 

পাশে ও 

চা 

। মহোদয়ের লেখনী হইতে যে সকল পদ 
বিনির্গত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক পদই 

1 সুমধুর ও ওদ্গোগুণশালী । র্ 

নাটকৃ-চক্দরিক! | . 
৮ সক বা ০০ অব রাগ রি এ এসি সস ০, এস এ। চর এ টিভি 

শপ জিপ ৩৯২৯০: ক 

অনসথয়া,প্রিয়ংবদা, কুনু ত কণ ও ধীবস্স 

গ্রভৃতি নান! প্রকার লোকের রুচির 

৬৭. 

ন্যায় কুচি-বিশিষ্ট হইয়া, লেখনীস্ধারণ ূ 
করিচুত হইয়াছিল * মেই রূপ মহাত্মা | 
ভবভৃতিও, রামু, লঙ্মাণ ও জনক প্রভৃতি | 
নানা প্রকার পাত্রের রূপ ধারণ করিয়। 

উত্তর-চরিত ও বীর-চরিত লিখিয়। লোক- 

সমাজে অমর হইয়া রহিয়াঙ্েন। 

যাহার বিভাব অনুভাব ও বাতিচারী 

কবিবর ভবভূতি অন্ন কথায় যে সকল (ভাব গ্রভতির নাধারণীক্কতি শক্ষি দ্বার | 

যেমন সর্ধবাঙ্গ স্থন্দর, তেমনি রমপুষ্ট। 

আধুনিক পণ্ডিতগণ সেই পকল ভাব 

আলোচনা করিয়। বলেন যে, এনরূপে 

মনের ভাবব্যক্ত করিয়া কেহই কাব্য 

নাটক লিখিতে পারেন নাই। 

কালিদাস ও ভবভূতি এই ছুই মহা 

কবির রচন] তুলন। করিয়! দেখিলে বোধ 

হয়_-কালিদাসের লেখ! অমৃতমন্ি এবং 
। ভবভূৃতির রচন। অগ্লাধঁতময়ী। 

“ভিন্ন কুচিহ্ি লোকঃ” কালিদাস 

রঘুবংশের মধ্যে এই যে একটা বাক্য 
লাখয়াছেন, ইহার ভাব অতিষ্গৃঢ়, ও 
যথার্থ। লোক-মাত্রেরই রুচি পৃথক। 

নাটকাদি দৃশ্যকাব্যে নান প্রকার 

পাত্রের প্রবেশ সুচিত হইয়া থাকে। 
নাটক-কর্তাকে একাকীই সেই সকল 

ভিন্ন-রুচি লোকের ব্লরূপ গ্রহণ করিয়া 

নাক নাটক লিধিবার সময়ে একমাজ 

কালিদাসকে হুঙ্স্তঃ মাধব, শকুত্তলা 

| মানসিক ভাব বাক্ত করিয়াছেন,সে গুলি । ভিজতে উকি 

বিশিষ্ট হইতে পারেন নাই; অথচ নাটক | 
লিখিতে অগ্রসর হুইয়াছেন, তাহার! | 
নাটক লিখিয়। কাহাকেও সন্তষ্ট করিতে | 
সমর্থ হন নাই। তবে আপনার কার্ধযকে | 
কেহই মন্দ মনে করেন না বলিয়। 
তাহার] যা.তা লিখিয়। সন্তষ্ট থাকিতেন। 
এ নন্বপ্ধে কবি কর্ণপুর একটা অনি 
আশ্চর্য কথ! বলিস! গিয়াছেন )-- 

« আত্মনঃ প্রিয়তয়! তগ্ুভালাং 

নাযনঃ কৃতিযু দৃষণদৃষ্টিঃ | 

নর্বতত্তিদ্ষির মসাতি দীপো 

নাত্মমূল-তিমিরং বিনিহস্তি 1৮ 

আগনার প্রতি অত্যন্ত প্রেযনত1 বশতঃ | 
কেহই আপনার কাব্যে দোষ দেখিতে | 
পান না|, যেমন প্রদীপ সর্ব স্থানের | 
অদ্ধকার দূর করে বটে, কিন্তু আপনার | 

নাটক লিখিতে হয়। অভিজ্ঞান-শহুস্তল | নিয়ে যে অন্ধকার থাকে, তাহ! সষট | 
করিতে পারে ন1। 

এই কারণেই অনর্থ-রাঁধব প্রভৃতি ] 
7) শিশীশীশি শি পিপি িসিপিিশআআহ 



] 
। ৬৮ 
পরপর এনা অন এপার পিস ঢা সরাসপা্িস আ 

কএক খানি নাটিক তত আদরের সামস্রী 

বলিয়] বিখ্যাত নছে। 
মুরারি মিশ্র রূপ-গোগ্বামী অপেক্ষা 

প্রাচীন; কিন্ত 'ঝূপ-গোস্বামি-প্রণীত 
বিদগ্ধ-মাধব, ললিত-মাধব ও দানকেলি- 

কৌমুদী অপেক্ষা তীহরি অনর্থ-রাঘব 
ৰ কোন রূপেই উত্ক্ নছে। 

কবিশিরোমণি অয়দেবের প্রলন্নরাঘব 

| অনর্থ রাখব হইতে অনেক গুণে 

উৎকৃষ্ট প্রসন্নরাঘবে যেমন মধুর শব 
| সকল বিন্যন্ত হইয়াছে,মেইরূপ তাহাতে 

| রস ও ভাবেরও অভাব নাই। 

| নাটকে ষমাস-বাহুলা থাকিলে তাহা 

| তত আদরের হয় না। €কোঁন একটী 

কারু কার্যে যদি পদ্মরাগার্দি বহুমূলা 

পাথর সকল পৃথৰ পৃথক্ বসান থাকে, 

তা হইলে দেখিতে বড়ই মনোহর 

| হয়) আর যদি তাহা না হইয়া! নেই 
সকল পাথর অত্যন্ত নিবিড় ভাবে এমন 

কি একবারে গায় গায় বসান হয়* তাহা 
হইলে উক্ত বহুমূল্য বস্ত দেখিতে কথন 

সুন্দর হয় না। নাটক-রূপ কারু কার্ধো 

যদি পদ-রূপ বহুমূল্য প্রস্তর সকল পৃথকৃ- 
রূপে বিন্যস্ত হয়, তাহ! হইলে উক্ত 

কাক কাধ্য বড়ই স্থন্দরহয়। " ' 

নাটকের মধ্যে যদি পদ্দযের “ভাগ 

অধিক থাকে, তাহা হইবে সেনাটক 

্মভিনয়-কালে তত শ্রবখ-স্থখদায়ক হয় 

নয; প্রাচীন সংস্কত নাটকের মধ্যে এই 

দোষটা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। 

৪০ মধো ৯১৪ িডিহরের 
১৬২৭৮ তশ শপ শা শিপ শিস সক 

আর্্যদর্শন। 
রি 

একটা প্রধান অন্তরায়। এই কারণে 
নাটক-মধো সমাস-বাহুল্য ও পদ্দা- 

প্রাচ্ধ্য এই হুট দোষই পরিত্যাগ কর! 
কর্তবা। 

হাসি সি শপ রি উস অত 

উদ্দাহরণ। 

রাজ! বিদূষফকে বলিলেন “ সখে! 

বাসবদত্ত/ এখন কোথায় £ 

বিদ। সথে তিনি বর্,মেঘমালা- 

গ্ভীর-গর্জন-মুদ্রিত-নয়না হইয়া চিন্ত। 
করিতেছেন। 

পাঠক ! এই স্থানে বিদূুষকের কথ! 
আপনার ভাল লাগেকি না আপনার 

কর্ণই তাহার প্রমাণ। ইত্যাদি । 
এজন্য নাটকে মমাসবহুল রচন। 

হৃদয়-গ্রাহিণী নহে। 

যখন কোন নূতন নাটক বা নাটিক! 
কবির মুখ হইতে প্রথম বিগলিত হয়, 

তখন কতকগুলি লোক একত্র মিলিত 

হইয়। তাহার গুণ গান করিয় থাকেন 

ও তাহার পূর্বতন কোন নাটককারের 

নাটকের দহিত উক্ত নৃতন নাটকের 

তুলনা করিয়1, হয়ত পূর্ব গ্রস্থের দোষ 

সকল কীর্তন করেন! এ ভাবটী মানুষের 

স্বভাব-নিদ্ধ। 
মনে কর, খন আডিননের লেখনী 

হইতে কেটেো নামক নাটক বিনির্গত 

হইয়াছিল, তখন মহাকরি সেক্স্- 
পি্কারের ওথেলো, প্রভৃতি আশ্চধ্য 
আশ্চর্য নাটক গুলিতে দোষারোপ করিয়া 

কতকগুলি লোকে কেটোর প্রশংস। 

করিয়ছিল) কিন্ত আধুনিক নবীন পঞ্জিত 

রে 

জো, ১২৮৮1 | 

পাপ 

এর 

শে 



“ ্আহজজক্দস্রাজাে ১ "" রে 

ষ 

| জোষ্ঠ, ১২৮৮। 
সপ রাহি 

ও ডি€ইন্মি বলেন বে, মেক্স্পিয়ারের 
ূ হাঁমলেট. ও ওথেলো' প্রভৃতি কএকধানি 

| ন নাটকের সহিত কেটোর তুলন1 করিলে 
| শরণ ও তায্রে যত গ্রভেদ, এত ভেদ 

নু 
ূ 

 আার৮-০সম্থ চপ 

লক্ষিত হইয়া থাকে। 
সেক্নপিয়ার অতি উৎকৃষ্ট নাষ্উককার 

বটেন, কিন্তু কালিদাস অপেক্ষা তিনি যে 
উতৎ্ক& কবি ছিলেন না) 'এ কথা লয় 
অনেকে অনেক আন্দোলন করিয়া 

ূ সধে! 

সথে! তা কি ভোলা যায়? ৬৯, 

থাকেন। পঙ্ডিতকর” উইল্সন সাছেব, 

কালিদাসকে সেকং ঈপিয়ার অপেক্ষা 

উৎকৃষ্ট নাটককার বলিয়া কালিদ্বানের 

গৌরব করিয়। গিক্সছেন। তিনি বলেন ! 

যৈ, ধদি সমগ্ত জগতের সৌনার্যা কেহ | 

এক স্কানে দেঁথিতে ইচ্ছা করেন, তবে 
তিনি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুস্তল ! 
আধায়ন করুন। 

তা কি ভোলা যায় ?' 
নস্্তত কেন বিন্মর্ষযতে ” 

এক দিন,---নহে বহু দিন গত, 
আমারে ছেরি* আগত, 

সন্কৃচিত। প্রিয়তমা 
রহিল শয্যায়), 

কতেক্ করিনু ছল, 

তথাপি নীরবে র'ল, 

স্পর্শিলে শিহরে, দৃষ্টি 
লজ্জা-মাখা তায়, 

ভয়-লঙজ্জা-চারু মুখ-- 

তা” কি ভোল। যায়? 

এক দিন,_-নছে বছ দিন গত, 
বিধুর কিরণ যত, 

ূ উদ্ভলি' সে চাক দেহ, 

ৃ পরিয়ায় নিদ্রায়, 
হেরিয়াছি আখি ভরি? 
হ্বদয়ে চিত্রিত করি 

সী লাশ টি শিপ শিপ 

গজ ঙ 

টির জেরে 

ন্ 

অমর । 

রাখিয়াছি সে মুরতি-- :, 
তাহ! কি লুকায়স- 

হৃদয়ে অঙ্ধিত যাহা-- 

ত।” কি ভোলা যায় ?; 

এক দিপ্ন,-__-নহে বহু দিন গত। 
ূ ? নূতন প্রণয়ে রত, 

“ এই আনি *--বলি* গেল; 

০৬  দ[রুণ লজ্জায়--- 

আপিতে বিলম্ব হঠল, 

আমি কত করি/'ছল; 

স্নেহ নাহি বলি মাধ !-- 

কাদা'নু তাহাড-- 

ভয়ে অভিমানে চারু 3 

তাঃকি ভোল যার? 

। এক দিন।-_--নহে বছ দিন গত, 

প্রেমের কথায় রত) 
স্পা শিি পেশী টস পপ পিপলস 

৮ 



, ৭৪5 

কাটা" মৃখ-খামিনী 
অরুণ-প্রভায়-_ 

উজ্ললিল এ ভুবন, 

কৃজনিল পাখি-গণ, 

বাস্ত ভাবে ম্লান মুখে 

চাছিল বিদার ; 

সকল ভুলিতে পারি, 

৮. তা কি ভোলা যায়? 

এক দিন,-----নছে বু দিনগত, 

অক্ভিমানে হয়ে বত; 

বিনা'দোষে কত দোষী, 

করেছি তাহায়, 

" গুমরে গুমরে কাদি, 

কত যেআমারে সাদি, 

ন1! ফিরাতে পারিয়াছে 

আমার কথায়, 

সজল সরক্ত আখি 

তা” কি ভোলঃ যায়? 

এক দ্িন,-----নহে বহু দিন গত, 

ধশ্বদ ঝরে অবিরত, 

অলকা'জড়ায়ে আছে, 

কপোলে ভাহায়, 

শ্বাস বহে ঘন ঘন 

উরস্থল কাপে ঘন 

লজ্জায় চকিত দৃষ্টি, 
হানি মুখ তায়, 

আলু থালু বেশ কেশ $--* 

তা”কি ভোলা যায়? 

এক,ফ্বিন,”_নছে বহু দ্বিন গত, 
£ 

নং ৮ 

তি 
২-টিশিপিস্স্ তি শি শি শিশটি শীটিিশিশি 

আর্য্য দর্শন । 

সাজাইতে মনোষত, ূ 
7 ৯ শা স্পস্ট পশলা শশা শিপ 

ক্ব্যষ্ঠ, ১২৮৮। | 

 কপোল সরাগ করি * 
চুদ্থিত্ধ তাহায়। 

“ছিছিনাথ! একিরীত, 

না হুইলে কিছু ভীত, 
সকলে নিনিবে ওহে 

_. হেরিলে তোমায় ৮- 

কহিল যে ছলে রাগে ;-_ 

তা' কি ভোল। যায়? 

এক দিন,----নছে বহু দিন গত, 

হেলিয়! ছুলিয়৷ সাজি '-_- 
কুম্ুম-সজ্জায়, 

আমার মন উদাসি 

মৃছু ক্বনে হাসি' হানি? 

স্থহাসিনী মনোমত, 

অপাঙ্গ বিক্ষেপ করি, 
প্রেমের কথায় 

ভুলায়েছে নব দ্ধ,-- 
ত! কি ভোলাযায়? 

এক দিন, নহে বহু দিন গত, 

আলু থালু বেশ যত, 

সলাজ সভয়ে প্রিয়! 

কহিল আমায়). 

ছিড়েছে কুসুম-হার, 

অন্ত বেণী অলঙ্কার, 
১০০ 

গুছাইয়! দেও নাথ !- 

যেমত ষথায়, 

গুছা'তে শিহরি আমি ১, 
তাকি ভোলা! যায় ? ঈ 

এক দিন,---নছে বহু দিন গত,. 

স্বামী ভালবাসে কত 1” | 



স্পা দ 
! 

| জো্ট, ১২৮৮ । 

| 
সমান-্বযস্ক! সখী ৃ 

লিজ্ঞাসে তাহায়, 

কছিছে সুন্দরী হাসি,-- 

“ আমি তারে ভাল বাসি, 

ভাল বাসে.কি নাবাসে 

জানি না আমায়” 

| যে ভাবে বলিল প্রিয়া, 
র তা" কি ভোলা যায়? 

] 

[ 
ূ 

এক দিন,----নছে ব্ুদিন গত, * 

কপট নিদ্রায় রত, 

হেরিয়া আমারে,-আসি 

কোমল শষায়, 

চাহি? চারি দিকে ছ্িরি) 

ৰ মদ হাসি” ধীরি ধীরি, 
ূ ' চুম্বিল কপোল মম, 

ূ আমিও তাহায়-- 

দ্বিগুণ প্রতিশোধিন্থু ১ 

তা'কি ভোলা যায়! 

এক দ্বিন,_ নহে এব দিন গত, 

সেধেছি তাহারে কত, 

সম্পূর্ণ দৃষ্টিতে তবু 
হেরেনি আমুয়, 

আড় চোখে তিরস্কারৈ, 

কাদখলে কত আমারে, 

প্রতিজ্ঞা করিষু মনে 

চাব ন1 ঙাহায় 

মে চাহনি বিষ মধু 

এক দ্িন,স্্্নহে বহু দিন গত, 

বসি বাল! শির লতঃ 
! সে 

সবি াজিটন তি 

এ 

সখে। তা কি ভোলা যায়? 

তা কি ভোলা যায়! 

৭%. 

কপোগে অরশির্ীটুকর 

ভাধি'ছে আমায় 

বিলম্ব হইল কান্ত 
প্রবশিন্থু ভয়ে লাজে 

* " কত তোবামোদি' কথ! 
' , কহামু তাহায় 

বাম্প রোধি-ক-বয় ) 

ত1” কি €ভালা যার? 

এক দিন)-----নছে বহু দিন গত, 

জরেরু যন্ত্রণ যর্তঃ 

অস্থির করিয়াছিল * 

সেই প্রেমদায় 

মো"রে হেরি লব দুখ 

ভুলিয়!, লভিল সুখ 

হামিল চাক-হাসিনী 

হাপাতে আমায় 
সকল ভুলিতে পারি”__ 

তা” কি ভোল৷ যায়? 

এক দ্দির,-__নহে বহুদিন গত, 

| ' মম মন অবিরত 

ছিল মগ্ন, প্রিয় নখে! 

দারুণ চিন্তার ! 

কত ছলে মৃহ্ হাসি”, 

আমি যাহা ভালবাসি 

নানাবিধ আলাপনৈ 

ভুলা'লে আমায় 

1 সকলি ভূলিনু আহা ! 
ছি তা কি ভোল। ঘুর ? 

৮ 

এক দিন,স্্নছে বছ দিন গত, , 

ন্] রা ছেড়ি তারে আগত, 
পপ, রাহা সস সে ২ সস জী 



পপ পপ সপ পা 

[৭২ ও 

রহিম্থ চহয়াশপথ 

আসার আশায়, 

শিঞিত মধুর ধ্বনিঃ 

আস্বাসি' আমারে ধনী 

কত ছলে কতবার | 

সে রুপ দেখায়, 

তত যে আনন্দে ভাসি, 

, তত” কি তোলা যায়? 

এক দিন,-_-নছে বছু দিন গত, 

| ,.. যামিনীর অর্ধ গত, 

মম তি ছুলু ঢুলু 
হেরিয়! নিদ্রায় 

কহিল প্রেয়মী হাসি, 

নিদ্রারে কখন দাসী 

না দিবে আমিতে নাথ! 

্ 

ন্ 

ল 

কাস 

কোষ্ঠ) ১২৮৮ | 

আছি এ বিভান়্, 

স্পণিল নয়ন মম, 

তা?” কি ভোল! যায় ? 

এক দিন,---নহে বহু দিন গত, 

7 অশ্রু ঝরে অবিরত, 

মতৃষ্ণ সরকত দৃষ্টি 
চাহিয়। আমায় ূ 

বলে--'নাথ ! এস ত্বর! 

« তব দাসী প্রাণে মর! 

রহিল, স্মরিহ-_'বলি' ূ 

দিলেক বিদায়, 

নকল ভুলিতে পারি 
| তা” ফি ভোল। যায়? 

০০০০০ ২০০ শপশাশশীশীকীশীট শা েিতশ্পী পিপিপি 

ম, চ, মিত্র । 

পচ তস তি 

'মানব-তত্ত। 
(পূর্কব গ্রকাশিতের পর।) 

পারিবারিক শাসন । পিতা মাত।, 

ভ্রাতা ভন্মী, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্1 প্রভৃতি 

পরিবার-বর্গের সহিত বিশেষ নখন্ধ 

আছে। .তাহাদের একের স্থথে অগ্ভো 

নুখী ও একের দুঃখে অন্তে ছুঃখী, হু? 

এজন্ত উহ্াদিগের পরুস্পরের সুখ ছুঃশ্ের 

প্রতি দৃষ্টি করিবার আবশ্তকতা ও 

জধিকার আছে। তহিন্ন এ সকলের 

রহিত বৈজিক আকর্ষণীক সম্বন্ধ থাকা 

ছেতুৎ নৈনর্মিক বলে পরস্পরের প্রতি 

টুর্সিক অঙ্্রাগ জন্মে; সেই অন্থ্ত্বাগ- 

শর ্ ৮11৮1 

বলে পরস্পরের প্রিয়চিকীর্ঘ হয়, তজ্জন। | 

কেহ কাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহার |. 

করিল্লেও তাহাতে অনন্তষ্ট হয় না। পর 

কর্কশ ব্যবহাবের কারণ স্বরূপে তাহারা 

এই মনে করিয়া! লয় যে হয় কর্কশ 

ব্যবহ্যরকারী ভবিষ্যতে মঙ্গলের জন্য 

অথবা কোন প্রকার বুদ্ধিত্রংশছেতু এ 

ককশ ব্যবহার কর্রিয়াছেন * সুতরাং 

তাহার প্রত্তি আস্তরিক বিদ্বেষ জন্মে 

না।' এই জন্য পরিবারস্থ কোন রাক্তি । 

জপরের হিভাভিলাষে শীনন করিত ূ 

এ, ৯৮ পপ পা 

এ 



: 
ৰ 

শশী ২ শা শী পাপা পাস পা 

সপ তি পো শি পিসি সপ পপ পপ পাস পপ পপ ০৮ শা 

এ ইুফর হইত । 

জো, ১২৮৮ 

॥ এবং 

স্প্দ্ড 

অপরঞ্জাসন অপেক্ষ। অধিকতর ফলগ্রন 

হয । কেন নাঃ এখানে শাসনকারীর 

সস্তরে সুধাতিলাষ যুঙভিযান্ রহিপ়্াডে 

এবং শীদিত ক্বাক্তিও আনে মনে 
| জানিতহেছে বেংশাননকাধী তাহারহিতা- 

॥ ভিলাধী স্বুতরাং শানমও তীব্র হয় ন। 

খালিত বাক্কির মর্পা-বেদনা* 

উপস্থিত হয় ন। দেখ,পিতা মাতা;পুত্রের 

স্থুখাভিলাষে কি শাননই না করিজ্চে- 

ছেন? তাহাবা প্রহার, কারাবদ্ধ,অনশন 

প্রভৃতি নমস্ত প্রকার কঠিন শাসানেই 

তাছাদের শাসন করিতেছেন। উহাতে 

উপকার ভিন্ন অপকার হুইতেছেন্ন।। 

গ্রূপ শসন অপর কেহ করিলে, 

তাহাকে বিশেষ রাজ-দতে দিত হইতে 

হইত। পিতা মাতা যদি ভ্ীরূপ শাসন 

করিয়। শিক্ষাদি ন! দিতেন, তাহ। হইলে 

রুয় জন বালক শিক্ষা লাড করিতে 

পারিত£ কয় জন বালক বাল্য-কালে 

আাধনা হইতে শিক্ষা পাইতে ইচ্ছা 

করে? পিতামাত। প্রস্তুতির এঁক্চাস্থিক 

বত, শাসন ও উপদেশ ন। পাইলে বোধ 

হয়, কোন বালকই প্রকৃত শিক্ষা শাভ 

করিতে পারিত না) শিক্ষা লাভ দুরে 
থাকুক, শিশুগণের জীবন রক্ষা হওয়। 

হথতরাং শিশুগণের পক্ষে 
পারিরারিক শাসন বে নিতান্ত আরশ্য ক, 

ছাহাতে খার; সন্দেহ মাই। শি! 
পুত্রের ন্যার দাস্পতা-শামনও বিশেষ 

| িতকর আনেক ঘম্প্চি, স্্ী- বা শ্ার্জীর 

| দীক্া সরদ শাধনের স্ববীন হট | 
পি শশা শি শশা? শিপ শী পিসী স্প্পিটশীপিস 

হয ও তে ৬ স্রোত মিরার রত ২ রিনি ১ রোযার 
টসে লি 2 অটিত জ ্ পে চা ১১১০০, হ ন শে পুত ১১১০১০১-১:, টার্ন 1 

3 রর 

» 
হি ৮ 

হ ঞ রঃ 

লাম্পটা প্রভৃতি দোষ, জিতে অব্যাঃকি | 
পাইয়াছেন। এষনও আনেক দেখ। 

গিয়াছে যে, যে সকল দোষ শিক্ষায় | 

নাকে নাই, ধর্ম ভয়ে 'পোধিত হত নাউ 
মযাজ-ভর্লে শালিত হয় নাই এবং রাজ. 

দণ্ডেও দমহ হয় নাই) সেনঞ্ল দোষও 

কেবল এক মাত্র স্ত্রীর নরল ও সরস 
শাসনে শোধিত ছইয়। গিয়াছে । দাল্পাতা- 

শাসনের আশ্চর্ধায শক্তি এ যে, উহাতে 

কায়িক বণ্ড নাই, অবয়োধ নাই, অর্থ- 

দণ্ড নাই, অথচ এমনি ,তীব্র'শাসন যেন 
তাছাতে শালিত হইতেই হইবে । তুমি 

একটু অধিক রান্রিতে বাঁটী আলিলে 
মনে এমনি ভয় হইব্যে, পাছে গৃহসক্্ী 

কোপ দেযষ়ের আশা কতছেন। আব।র 

প্রথিনী তাহাতে এই মাত্র দণ্ড দিবেন 

ষে, ছয় বাক্যালাপ করিবেন না, ন! হয় 

এই মাত্র বপিবেন) আবি ন। আসমিতে 

হটত। এই ইকুফিয়তের উত্তর 'দতে 
হয়ত *তোমার ' সমন পা অতিবাহিত 

হইর়। যাইবে, নিস্ত্রা নিকটে ৪ আমিতেও 

পারিরে ন1 গর দিন রূপ কার্ধা সার 
ন1। করিবার জন্ত দৃঢ় গ্রতিজ্ঞা-বন্ধ হঠতে 

হইবে। কুকর্দশালী কোন স্ত্রী ঝ স্বারী 

'দাাঠা-শাসন-ডয়ে আঞ্জেত বিষয়. 

বিতবও তোগ. কবিকে পান লা। দেখা] 

গিয়াছে, জ্মনেক পুরুষ বিবাছের পুরে] 

লিতাক কন্ণ্য ছিল, বিবাছিত হারা । 

এ শাদনের গুণে জ্লাম্চ্যয ক 

হইয়াছে। এই প্ররাবে চির হছে] 

সী পবন -» কাশি 

পা পু শাসন পানির টিক 

৯১১ ০ ২০ পিস্পা স্পিন শশী শি্পাপপিশপাসাসপপাসস্পপ্পাা শপপ শিস স্পা বা পসীম্পি শিপ শিপ টিপি পাপা শিশির স্পাস্পী শিট শা শিশিশিশীটািীসশিশাসতিত্ীশী শশী শীটিতিট লাশ 

| 
] 

/ 



মস স্পা আঃ সল্ুল, 

স্'ল। দিলে .এবং কোন জলমপ্ত পুরুষংক 

নি 
শশা াীশিপীশীসশি শী পাশিশীশ্পী টি পেপে সাসপিসসপাস্পি "৩ সী পেস্ীস 

শি ০৬ ৯৬৪৩, 

স্প্ীপি হতিিপিসিপশি 

আর্ধ্যদর্শন 4. ক্বাষ্ঠ, ১২৮৮ । 

ভিভকব-+এমন কি, এই শাদন না| নিজে কষ্ট করিয়া উদ্ধার না! ১রিলে 

থ:কিলে,মমাক্গের ছর্গতির সীমা থকিত 

ন। গভান,বিদা1) উন্নতি, প্রণয় গ্রক্তির 

আগ্থাদ-মান্রও পাওয়] যাইত না) মানব 

অপর ভীব হইতে কোন আশে শ্রেষ্ঠ 

হইতে পারিত না। কিন্তু অপরাপর শাস- 

নের ন্যায় পাবিবারিক খ।/সনের এক্ষণে 

দেরপ টপকারিছ। নাই । 

আন্তর শামন--মআমাদদিগের এমন 

কর্তব' কার্য অনেক মাছে যে, তাহার 
কধণে বা! আঅকরণে সমাজ বা রাকা 

নাক্ষ।ৎ-ভাবে কোন প্রকার দগুবিধাণ 

করিতে পারেন না, অথচ সেক্ট সকলের 
নিবারণ ব মন্ুষ্ঠান না হইলে, আমা, 

দিগের মহ[ণে অনিষ্ট দংঘটিত হয়। 

নমাজ্প শ্রী সকল করণ বা অকরণ জন্য 

এ প্রকার গৃঢ় ভাবে শাদন করিয়া! থাকেন 

থে, তা! দ্বার এ মকল অনিষ্ট বল 

পারমাণে নিবাবিত হয় 'এবং বহু প্রকার 

উই সাধিত হইয়া সমাজেয় হিতকর হয়। 

কাহার ক্ষতি না কবিয়া, অনেকে মিথ্যা 

কথা কহিয়। থাকেন। খর, মিথ্য। স্থারা 

যখন কাহারও ক্ষতি হইতেছে না, তখন 

মা * বা রাজার শাসন করিবার 

অধিকার নাইন) কিন্তু ঁ প্রকারে "্িখা।' 

কহিতে কহিতে, জ্াহা অভ্যাস গায় 

গিয়া'গ্রকৃত মিথাখাদী হই দাড়ায়! 
তখন তাহা ও সমাজের ক্ষতি হুইয়। 

থীঁকে। কেহ ভিক্মৃককে ডিক্ষা,অতিথিকে 
অন্ন ও সাধারণ হিতকর অনুষ্টানে অর্থ 

সমাজ বা রাজা কিছুই বলিতে পারেন | 
ন1, অথচ এ সকল কার্ষোর অনুষ্ঠান না 

হলে, দেশের অনেক হিতকর কার্ধা 

নম্পর্র হয় না। এক্ষণে মানব ম্বাধীনত। 

বা ষথেচ্ছচারিতা-প্রিয়। তাহাদের উপর 

ধঙ্দশশামন, রাজ-শামন ও সমাজিক 

শসনের প্রভৃতা না থাকিলে, মানব 

সম্পূর্ণ যথেচ্ছাচারী হয় ও তাহাতে 

সম'জের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। 

আাধুশিঞ মনাল্প বা রাজধিধানে মদ্য- 

পায়, বেশাসক্ত প্রন্তির দণ্ডের বাবস্থা! 

নাই'? কিন্ত & পঞ্ল কার্ধো দেশের যে 

মকল অনশিষ্ট হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা 

নাই। এই মহান অনিষ্ট নিবারণের 

উপায় কি? সমাজ কি উহার কোন 

ব্যবস্থা করেন নাই? 

অবশ।ই করিয়াছেন। সমাক্গ গৃঢ় ভাবে 

এ মক্লেব উপায় করিয়াছেন ।। সংক্ষেপে 

তাহার নাম যশ ও নিন্দা | কেহ মিথা 

বলিলে, বেশ।ানক্ত বা মন্জাপায়ী হইলে, 

অমনি লোকে বলিয়া উঠে, অমুক | 

মিধ্যাবারী ) তাহাকে বিশ্বাস করিতে 

নাই। অমুক বেশ্যাতক্ত; অমুক 

মদাপার়ী। উহার সহিত ভদ্রলোকের 

াঙ্দাপকর। উচিত নহে। কেহুতিস্কুককে | 
অতিথিকে অন্ন ও সাধারণ | ভিক্ষা, 

৮ ০০১৮৯২৪১৭: ক পপািস্পিপাপিশিশাসপাস্পি্পপাস্ী স্পা পাপ ৭ শিশু 

হিতকর বিষয়ে অর্থ ন! দিলে অথব! | 

অতাগত লোকের মহত বিনয়ের 

মছিত আরাপাদি ন1 করলে” অমনি 

লোকে বলিয়া উঠে, অমুক বড়লোক 
০ সতী শি শি শৌঁশীটি টি টি ীশিপীিশশটাশীিিিশনশীীশি শী শি্িশ নটি ৬৯ পম আপিন শশী 1? 

বু 
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বটে, কিন্তু তিকটুক্ষকে ভিক্ষা দেন না, | ভযবে অনেক ছিপ বার্ধোর অসুষঠুন: 

অন্তির্থিকে অন্ন দেয় না, দেশ-হিতক'র 
কার্ধে অর্থ দেয় না অভাগতের সন্ত 

ভালরূপ মালাপ করে না? অহঙ্কারে 

ধরাকে শরার ন্যায় দেখে; কেবল স্বার্থ- 

পরতায় পরিপূর্। দে কেবল 'আপন 
রী পুত্রকে খা ওয়াইতেই ব্যস্ত, ভ্রাতুদ্পুত্ 
ভাগিনেয়দিগকেও অন্ন দ্বিচে কুঠ্টিত, 

স্থতরাং তাহার নিকট কাহার হিতাশ। 

নাই--তাহাঁর নিকট যাওয়া অন্যায় ) 

ভাহার নাম পর্যান্ত করিতে নাই। 

আবার কেহ কোন সৎক্ষার্ধের অনুষ্ঠান 

করিবেন অর্থাৎ ভিক্ষকাদিকে ভিক্ষা্দি 

দিলে, লোক-সমাজ প্রশংস'র সনি 

বলিয়। উঠে, অমুক উপবাস করিয়াও 

মতিথিতক অন্ন প্রদান কাঁবে, পুত্র- 
নির্বিশেষে ভ্রতৃপুত্র প্রভৃতিকে পালন 

করে) নিজের প্র:ণ বিনক্ফ”' শক! 

পরিত্যাগ পূর্বক সমুদ্র-পতিত মন্ুষোর 

1 প্রাণ-বক্ষ! করিতে ১মগাধ সমুদ্রে ঝম্প 

ূ প্রদান করিয়াছে। শাপন পুত্রের প্রাণরক্ষা 

ূ করিতেও নিথা। বধিণে স্বীক্ষত হয় 

'নাই | ভাহাব তুলা সাধু লোক পুথিবীতে 

বিরল,তাহার নাম করিলেও পাঁপ বিনষ্ট 
| হয়। উক্তরূপনিন্দা ও সাধুবাদে মানবের 

মন বিচলিত হয়, তদন্থুলাবে মানবগণ 

নিন্দনীয় কর্ম না কবিতে ও যশস্কব কম 

[| করিতে, ্াধাস্থদাবে যন্গান, হয়েন। 
্ জুতবাং নিন্দা ও যশ দ্বার! মানমিক' 
ৰ 

ূ | পরিবর্তন হয় বলিয়া, উহা 'দগকে আন্তর 

1 শান বলা গেল। মানব) নিন্দা- 
শত তলা ীক্ীশিশিীশশ নি শশী সপ ৯ 

মানব-তত্ব । ৭৫. 
2 শপ পর পার রহ এজ জনি ০ক স্ত্রী ক”. হারা হরি ৪০ জর এন রর এল 

ছ্টতে বিবত হইয়া থার্কে এবং যশো। লিখল, 

হয়া শ্জের প্রাণান্তকর কার্ষোর নষ্টা ৃ 

করিয়া থাকে। ক্সহেকে মৃত্ু'র পর 

কান্ডি“ভিবস্থায়ী থাকিবে বলিয়া, অনেক 

আয়ামকর, খ্যয়সাধা মহৎ কার্যোর 

অনুষ্ঠান করিয়াছেন) যশোলিপ্স। ন! 

থাকিলে, শ্রী নকল কাধ্যের আদৌ অস্থু- 
ঠানই হইত ন|। মুত্র পর যশ হইলে 

মানবের কোন লাত আছে কিনা এবং 

দি থাকে, তাহা বিশেষরূপ, জ্ঞাত না 

রী কি জনা মানব, পরকালের 

যশের জন্য এভ লালায়িত হয়? কিজন] 

« কীত্তিরদ্য সজীবতি” বাকোর এত 
আদর? যর্দিৎ তাহা? গুঢ় মর্ম অবধারণ 

কর! ছুরূহ, তথাপি স্পষ্টত ছা জানা 

ফাইছেছে যে। মুতার আন্তে স্কাপী কাহির 

ফগ্ভোগণ জী দদখতেই আরম ভয়-- 

তাহাতে মানব সুদী হইবে, মদেহ ক্ষি? 
এবং হৃববগ্গ মাম? কালদান, আর্মাভদ্ট 

প্র্তির মামন্মরণ কররয়া, ভপ্চি-গদ, 

| গদদ 'চিন্তে বিনল যণের বাথ্যা করি, 

| তন আমগ* এরূপ হশোভাদ্ন ৮ইব) 

ূ এরূপ 'াশ! ম.নামধে উপগ্ডি* হইলে, 

ৰ কেননা বিমল আনন্দ লাভ ফ্রিতে না 

পার্িব। সুতরাং যদিও আমর! মৃতু" 

আন্তে নিন্দা বা যখেই কথা গুঠিতে না. 
ৰ | পাই তথাপি মপথাদকর কারে, শিবুহ 

ও যশস্কর কার্ধো প্রবৃত হঠতে টু 
হয়) হওয়াও সম্ভব। বিশেষত ষগন 

যশ ও নিলা সমাজ-বটিত অর্থ(ৎ 
সস পেসার পপ 

বত পেশা 

পাশ পি এপাশ 



৭৬ পা 

সঞ্তান্জের হি চর্চার কিয়া করিলে যশ. ও 

গঠিতকর কার্ধ। 'কহিলে নিন্দা হয়, তখন 

মানগকে উহার অধীন হইতেই ছইকে। 

সমাঙ্জের মাক্ষাৎ, ৮৭ অপেক্ষা মংনব 

এই নির্দারপ দণ্ডে জধিক শাপলিত হয় 

এখং প্রচাক্ষ পুরস্কার অপেক্ষা যশরূপ 

পুণস্কারে অধিকতর উৎসাহিত হয় 

সুতরাং ছন্দ ভয় ও যশোলিগ্সা। আামা- 

দের বিশেষ উপকারী; ইহার 'আর 

একটা 'গুণ এই বে, ইহা। একটা দমাজ- 

মধো আবদ্ধ নহে । সকল সম জের 

লেগকর1 নিন্দাভাব্গন না হইতে ও 

খশোভাক্ষন, হইতে ইচ্ছা করে এবং 

ইঞাতে মানবের কিঞিং স্বাধীনতা আছে। 

হ্বতরাং র'দশালন প্রনৃভি অপেক্ষা 

ইহার উৎকর্ষ আছে; কিন্তু দুঃখের 

বিষ-্ইহার দ্বারাও এক্ষণে মানবের 

তদনুরূপ উপকার দাধিত হষ্টতেছে না। 

কেন না নিন্দা ও বশ যে সমাজ 

লট্টর1, সেই সমাজট যখন* বিশৃঙ্খল 

চইয়াছে) তখন তাহ! স্বারা উপকারের 

সম্ভাবনা কি প্রকারে হক্টবে? এক্ষণে 

সমাক্ষের বিশৃঙ্খলত। হেড, নিন্দাকর ৪ 

যশস্কব কাধের নির্ণয় হওয়া সুকঠিন। 

একবিধ কার্ধা করিয়। নিন্দনীয় ও যশক্থী 

উত্তয় প্রকার হুটতেনে । কেহ কন্যার 
বিঝাহ, অল্প বয়লে দেন বলির পুরনীয়. 

কেছ অধিক বয়সে দো *পির়। নিন্দনীর্ 

হ্ইতেছেন। কেছ স্ত্রীকে অস্তঃপুরে বন্ধ 

গূখেন বলিয়া, নিন্দনীয় ও কেহ বাহিরে 

বিবাহের ভান করিয়া 

উজা্ঠ, ১২৮৮। | 

বাহির করেন বলিয়! শ্রশংসশীয় হইতেছেন, ] 

কেহ ইঈয়োপীর বেশ ধারণ, উ্টরোগীয় | 

ভোজা ডোজন ও ইউরোপীর ভাষ। 

বাবহার হেহু প্রশংসনীয় হতেন) কেহ 

মামানা দেশীয় পণ্চ্ছিদ বাবার ও 
দেণীক্ন রীতি 
বলিয়া প্রশংদিতহইত্েছেন কেই বিধাঁধ, 

বেস্টা-বিবাহ 

করিয়! যশস্বী হুইনেছেন ও কেহ 

কলক্কিতা সামানা স্ত্রী ঘরে রাখিয় 
ঘশস্বী ঠইতেড়েন) কেহ হিন্দু-ধর্শ বলস্বীকে 

মূর্খ, কুলংস্কাব-সম্পন্ন বলিয়] দ্বণা করিতে- 

নীতির অন্ভুনরণ কবেন ] 

৮ 

ছেন ক্ছে 6স্মা শশ্রধারী নব -স্রাঙ্গকে | 
'নাক্তিক ও দেশের কণ্টক বলিয়া নি 

করিতেছেন। এক্ষণে বিবেচা কোন্ | 

কার্য অকর্তব্য ও নিন্দনীয় ও কোন্ | 

কাধ! যশগ্কর 1 তি? 

ধুঃলাধ্য, সুতরাং মানবের মনে নিচ্ছ। 

ভয় ও বুশের অশা! অনেক কমিয়। 

গিয়াছে। কোন কাধা করিয়া, ফোন 

নিরূপণ কর | 

স্বানে যশন্বী ও কোনস্থানে নিন্দনীয় হর | 

মানব প্রকৃত বশস্কর ও নিন্দনীয় কার্ধোর | 

অংধারণে অসমর্থ হইয়াছেন ॥ স্বতরা | 

উক্তরূপ' নিন্দা ও ষশকে কেহ গ্রাহা | 

করিতেছে ন1। আপনার মনে যাহ! ভাল | 

বলিয়া বোধ হয়, তাহারই অনুষ্ঠান 

করতেছে । তাই লোকে মানধেব 

মতামত কুন্ধুর শৃগালের ধর্চনিবৎ জ্ঞান | 
করতেছে। 

শ্বীয়েসবর পাড়ে। 



হিরা ০০০ 

জোট, ১২৮৮। 

পারিবারিক একতা । 
স্ার্মীদের সামান্ধিক একতা! নাই) | ও তাহ) এক্ষণে ফল পরিণত করিতেছ্ছি। | 

মেই একতার অভাবে আমাদের দেশে 

নাঁনাপ্রকার আমঙ্গল খটিয়াছে ও 

ঘর্টতেছে। কিন্ত যেখানে স্ত্রী ও স্বামীর 

মধ্যে অপ্রণয় ) ধেখানে পিউ) ও পুত্রের 

ঘধো অনস্তাব; যেখানে ভ্রাতী, ও 

ভগিনীর মধো কহ; সেখানে কি 
প্রকারে সামাজিক্ক একঠ1 স'শ্থাপিত 

»ইতে পারে? আমাদের গৃষ্ে একতা 

লার্ট, আামর| ভাত] শিক্ষা করি নাই, 

| আমরা কি প্রক্াবে সমাজ-রূপ বৃগদখুহে 

| একা রক্ষা করিব? 

প্রথমে গৃহের একতা গ্রয়োজনীর় । 

| নতুবা আম: দমাজের একার জনা 

| চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা কখনই সফল 

হইবে না। প্রথমে ্বীয় গ্বী ছে ও 
মাঝ্সীয়বর্গ-মধ্যে একতার বীজ রোপণ 

না করিলে, কখনই আমর সে বীজ 

হ্চে সফল আশা করিতে পারি ন]। 

প্রথম গৃছে সষ্ভাব শিক্ষা না রুরিলে, 

পিঠ] মাত! ও ভাষঈ ভগনী এক! 

| শিক্ষা না দি:ল, আনাদের ছাদ একত। 

| বিসংবাদের মধে। বর্ধি 5 হঈয়াচিত বালান 

কী 

ধীজ অন্কুরিত হয় ন)। ঘা! জাদয় 

পাধাধময়) তাহার হাগয়ে একতা] স্থান 

লাভে অনমর্থ। ৬» 

আমঃ1 বাল্যকাল হইতে বিধাদদ ও 

কাল হইতে কেবল বিদি শিক্ষ। করিক়ান্থি 

] 

| 
|! 

স্থতরাং আমাদের ভাদয়ে একতা স্টান | 

পায় না। তৃমি, উর্ধরা লা ছষ্ঠটলে, 
হু্গপোর আশা কতা বৃথ!। যাঙান্তে | 
গীও গ্ামীল যধো,পিতা ও গুজব মাধো, | 

আ্রাতা ও ভগিনীগণেধ শধো সস্তার ও 

একহু! রক্ষা ভয়, জাচাব জনা চেষ্ট। | 

করিতে হইবে, এক্ষণে ইভাই” আমাদেন ূ 

কর্তধা। নতুবা আমাদের স.মাভিক 

একতার আশা ছুতাশ “মা ও 

তাডৃগণের মব্যে বিরোধের প্রধান 

কারণ) গণজ্র বাস। আমবা শুদ্ধ একন 

বাদকে একছা-নাশের কারণ বলি না. 

ইহা হতে যে কঠকগুলিশখা বিগত 

হয়, তাছাবতা এঈ সর্ধনাশের মৃল। 

মন্ু.-মাত্রেট শ্ব।ধীন,_-কেহ কাহার 
মনীন,নওহ। ভ্র"গণও এই প্রার্কতিক 

নিয়মের বঠিভূর্তি নঙেন, স্থতরাং 
সকলেই স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিতে 

চাছেন। পুর্ন আমদের দে'শজে্ঠ 

ভ্রাতা কর্তৃত্ব করিতেন; আর আর 

সগুলে তাহার শধীনে থাক্ষিতেন। 

কিন্ত) এখন মাঃ আমাদের লে পুর্বাতন 

সমাজ নাট? সমাজ' নৰ বেশ' ধারণ | 
$রিয়াঙ্চে ; নৃতন প্রকারের আচা? | 

বানস্থার আমাদিগকে আলিঙ্গন করি! 

যাছেরস্মামরা এপন এক প্রাক] 

নৃতন শিক্ষায় শিক্ষিত হর! এক নূক্গন 



৭৮ 

সমানে সভা হরি । 

ঞেষ্ঠা ত্রাত। । কটঠের প্রতি সদয় ভাবে 

ক্র, প্রকাশ করবেন না, কনিষঠ ও 

পূর্বের মত জেঠে£ অধীনে থাকিতে 

চাছেন না। রি 

কেবল কেহ কাহারও অধীনে বাস 

করিতে চাহেন না--এনন নর । প্রথমেই 

ক্ষেহ পৃগক্ হইয়া বাল করেন না। যখন 

সমরাণল প্রবল বেগে প্রজলিত ভয়, 

যণন ভ্র,ভ'ক্ছ মাবায্ম্ক শত্রুতার, বেশ 

ধ।বণ করে তখনই তাহার! পৃথক. বাস 

এবধন মার 

করেন 

ক্রমে এই,বিরোধ অতি ভয়ঙ্কর বেশ 

যেপানে প্রণয় ষেধানে 

সেখানে 
ধারণ করে। 

ম5স্ত ম্নেছ ও মমতা, 

বিক্ষদ হইলে, তেই বিচ্ছেদ অতি 

ভীষণ মৃস্তি পথিগ্রহ করে। এইরূপ বি দ 

ঘুটধার পূর্বে আমানদগেব সাবধান 

হওয়া উচিত। একক্রে বাস করির! 

নিবদ প্রলিত করিবার 'পরের্তে 

পুণ্য হতে পৃ্থকৃ বাস করা বিধেয় 

কিছু দিনের জ্রন্য একত্র বাম করা 

অপেক্ষা) যাহাতে খিরেধি উপস্থিত না 

চন, তাহার জনা প্রথমেই পরস্পরে 

পৃথক্ বাদ করু। ভাল। মিনি 

ধাহার। মগেক্ষা বিষয়াপর, তীহা- 

দ্বের মধ! ্রাতৃগণ পঃষ্পব সকলেই 

বিষয়ের কর্তৃত্ব করিতে আভ্ুলাবী? 

সাহার সেই কর্তৃত্বের জনা পুর্ব সহবাগ 

ভুলিয়া) নেহ ও মমতাপাশ ছি করিয়া, 

॥ চিরকালের জন্য শে হই পিকে । « 

আর্ধ্যদর্শন | 

বে! 

। পরে আসৃগণ দেহ সুত্র লহয়। পঃস্প: রর | 

'তোষ্ট) ১২৮৮) 

ভথাপি পুর্ন হইতে আপনাদিগের 

আকার এ* বিষয়ের ভাগ স্বীরর স্বীয় 

হস্তে গ্রহণ করিতে চাছহেন না। এই 

শত্রুতা কেখল পরম্প-রর বিচ্ছেদের 

ক[বণ হই] সন্তুঃ থাকে না। চিরকাল 

বিচারঞজিয়ে উপস্থিত থাকিয়াঃপরস্পরকে 

সর্বঘবাও করিয়া মবশেষে ক্ষান্ত হয় ॥ 

' ভ্ত্রাতগণের মধ্যে এই ভর়গ্কর বিচ্ছেদের 

কারণ অনেক স্থলে ভ্রাতৃগণ এহেন, 

হাহাদের প্রণফিণীগণ এই সব্বণ।শ 

উপস্থিত করেন। তাহ।র। আরঁশাক্ষ 5, 

[কন্ধ কর্ৃত্-ভার হস্তে করিতে তাহাদের 

মত্ত ললস।। সুতরাং তাহাদের 

অগ্রে বিখাদ উপস্থিত হয়। 

ঞ্মে তাহাদের স্বমীতে লে বিবাদ 

লক্রামিত হয়, এবং ভ্রাতৃগণ তা 

মণ্ডকে লইয়া পরম্পরকে আক্রমণ 

করেন। 

ভ্রাতুমশের যেমন সমান অধিকার, 

ভ্র।তৃণ।য়।গণেরও এসেহন্ধণ। তাথা€। 

সঞ্পে আপন আপন পুত্রদনা! প্রাত 

স্বাধীন ভাবে বখহার কাদতে াহেন। 

তাহার» বিশেষ কারণ এই, প্র।রহ 

কাঁমনাীণ আপনাদিগের পুএকন]ঘ 

পক্ষপাতী হইয়। উঠেন । ব.তৃগ। 

প্রথমে [বঝাদের সৃত্রপাত করেন, 
ৃ 

শত্রু হহয়া উঠেন। এ 

ভ্রাতৃগণেও সম্রীতির মূল, ত্র তৃজার1- 

গণের সম্প্রীতি । কিন্তু যে স্থানে একত্র 

বাস, লেখানে সেই সম্প্রীতি চিরস্থাী 

কি 



ূ জোন, ১২৮৮ । 
সই রি উরি, বহার আজ 

॥ করিয়া পৃথক হইয়া! পড়েন। 

| ইইছার উপর আর এক উপদ্রব আছে। 

| পরিবারের মধো একজন কিঞ্চিৎ 
॥ উপার্জনক্ষম হইলে) আর ফঞ্লে $ঠাছার 

| অন্তরকে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিত 

| থকেন। €েবল নিশ্চিপ্ত থাকেন-* 
| তাহ। নহে, তাঞঙার উপর অভিমানও 

ৃ বর্তমান থাকে | বিনি উপার্জল- 

ক্ষম, বর্তমান সমাজে তাহার তছৃপ্যুক্ত 

[বায় মাছে। দেই বায় সম্পন্ন করিয়া, 

| যাহ! অবশিষ্ট থাকে; তাহাতে সমুদয় 
| সংলার-খরচ তাহার পক্ষে অত্তীব 
| কষ্টকর । কিন্ত এ বিষয় অলস ব্যক্তিগণ 

না রুঝিয়া “আমাদিগকে দেখিতে 

পারে না” বলিয়া লোকের নিকট 

| শিন্দাথাদ প্রচার বেড়ান । 

॥ এ ভাব কত কাল চলিতে পারে? 

বিচ্ছেদ শীত্বই সকলের মনকে আকর্ষণ 

কবে, সুতরাং নঞ্লে পৃথক, বাল করেন ! 

এক্ষণে আমাদেব ভাবিয়া দেবা 

 কর্তবা, কিনে এই স্ত্রীপোক্দিগের 

| 'বৰাদ শীঘ্ব বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করে। 
| প্রথম উপার, স্ত্রীলোকগণকে শিক্ষ। দান 

| করা। শিক্ষা! পাইলে, তাহার আপনা- 

দ্লিগের অবস্থা) বুঝিতে পারিবেন । 

দ্বিতীয়ত-_বিবান্ছ বিষয়ে কিঞ্চিং 

সাবধান হওয়া! । এই দ্বিচীয় উপায়টীই 

বিশেষ প্রয়োদ্নীয়। ইহার অভাবে 

আমর, সকল প্রকার অমঞ্গলে 

পতিত হুট । 

করিরা 

জর তে এক পন 

পারিবারিক একতা । 

| হয় ১71-_কালক্রমে ভাতৃগণ বিরেঃধ |. পুত্রের জ্ঞানোদয় হইতে না ছইতেষ্ট | 

ডু 

কজ 07550554545 25755594588 ক আন্না ০ 8 
ছু 

জনক জননী তাহার বিবাহের আনা 

ব্যাকুল হুয্া পড়েন । বালক বিবাহিত 

হইয়। সল্প বয়দে সংদাঁরে প্রখেশ করিতে 

অক্ষম হয়ঞ পিঠা মাতা যত দিন জীবিত 

থাকেন, নে বালকের কোন প্রকার 

বিবাদ ঘাটবার অপ্দক সম্ভালনা থাঞ্চে | 

না। কিন্তু পিচা মাতা চিরস্থায়ী নেন । | 

সেই বালক দপরিবারে মগ্তানাদি-বষ্টিত | 

হইয়াকোথায় যাইবে? প্রায়ট জোষ্েব | 
স্কন্ব পতিত হয়। তাহারএউপ+*আঅভিমান-_ 

্্রীর অভিমান আনিয়া পৃথক হঠতে | 

বাধা করে। * | 

যদি স্ত্রীলোকের। শিক্ষিত হট ত, তাহ। | 
হইলে অভিমান আদিত না। আপন | 
আপন অবন্যায় সন্ত্ই থাকিত। যদি | 

সেই বালক, অল্প খয়লে বিবগ্িত না | 

হইত, পি মাতা যদি পুত্র প্রচি | 

খৈথী ভাব সা গ্ষরিগেন, তাহা হঈলে ৃ 

দেই বালককে" অনোর ঠলগহ চঈতে | 

হইত না) গ্রণয়নীর অ'ভমান সা 

কৰিতে হই ভুনা, জে.টের মঠ্ত সমবা- 

নল প্রন্রলত করিতে হইত না, চিরকাল | 

মন্ন-কণ্ষ্ট লালায়িত হইতে হঠত ৪11 র 

 স্রাতূগণে? বিরোধ হইঞ্যর ঙ্গে লঙ্গে 

অনেক ম্বলে, পিতা, পুত্রের বিবোধ | 

উপস্থিত ছয়! পিতা মাতা! অসময়| 
হইবারঃ ভয়ে শী শীত পুত্র বিবাঞ্চ | 

দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করেন? | 

কিন্তু নিশ্চিন্ত হইবার পরিবর্তে অনেক্চ | 

স্থলে বুদ্ধ বয়মে জ।লাগতন ছইতে হয়! 



৮ আস. 
নি রর 

। 

| ৮০ আর্যাদর্শন। 

২ লিল নন 

০১০০০ --ত ািলর5িগাাডি ত5-হরলি কোরে জলজ ্ টিভি 

ভি 
র 

পা 

পপসম্রাট -সপস্প পিসি 

পুত্র বাল+--উত।জ্রনে অক্ষম। কিক 

স্তাহা বলিয়া প্রকৃতির গতি কে নিবারণ 

করিনে ? কিছু দিনেব মধো মেই বালক 

“পি ত1 রাম ধারণ ক?রল ! যখন সে” 

বাপকের প্রথমে এঞ্টী সন্তান জন্পিল, 

পিত1 মাহতাব আনন্দ অপার হইল! পোন্র 

মুখ নিরীক্ষণ করিয়া নরক হইতে নিষ্তার 
পাইলেন। “কিন্ত সে আনন্দ কত দিন 

খানকৰে ? সেই শিশুর লালন-পালন কে 

করিথে? ক্রমে পিন! পুতে শবিখাছের 
সুত্র বয়ন করিতে লাগিলেন ! জননী 

পুজকে কিছু বলিতে না পাধিয়। বধূ 

বাক।-যন্রণায় পরিপেদনা প্রদ্দান করিতে 

লাগিলেন! সংসারে হুল্ুল উপস্িত 
হইতে লাগিল! পিতা মাতা স্েহ ও 

মম] ভূলিলেন ! পুত্র প্রণয়িনীর উত্তে- 
জগায় পু/ত্রাচিত ভক্কিকে , বিমর্জন 

দিলেন! এখন ছুচী সংদার হুইল! 

পুর এক্ষণে তার। পুত্রধ্ধল!, 

পিত। মাতা তথাপি ক্ষান্ত হইলেন 

না) দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহ দিলেন। 

ক্রমে চটী পৃথক, হল! পুত্রগণ বৃদ্ধ 
বলে পিতা যান্ার শুশ্রাফ। করিবার 

| পরিব্চর্ভ টবশী-ভাব গ্রদশন, করির। 

ঠাহাদিগের সারনের পথে বিপরীত বিষ 

উৎপাদন করিতে্ঠাগিল। 

এখন আমানের উচিত কি? & 
| বিষম বিপদে আমাদিগকে 'রে ক্ষ 

ফ্করিবে? এপ্সন নিচ্চিন্ত লা পাকি! 

মর (ফষিক্িং সাছদ অরলম্বন কগ্জিলেই, এ 
টি (বিপদ হইতে সহজে উদ্ধার পাতে] ইহার : একটা মাত্র কারণ নির্দশ 

জোষ্ঠ, ১২৮৮। 

পররি। বাহার নিজে তৃক্তত্ভাগী, | 
তাহার সাবধান হইলে আর তাহা” 

দিগকে এরূপ কষ্ট পাইতে হয় না। | 

যখন তাহারা দেখিলেন। এর্কা পুত্রের 
বিবাহ, হইতে এরূপ অমঙ্গল সংঘটন | 
হইঠেছে, তখন ত'হারা সারধান ন! | 
“হইয়া বরং আন) পুত্রের বিবাং-দালে | 

বিশেষ আগ্রছের সহিত উৎসাহিত হন, | 

এগ্রং অধিক মনোহুঃখৈ কালঘাপন 

করেন। এই গক্ল বাক্তি দ্বারা আম41 

কোন প্রকার হুফ়লের আশ। করিতে 

পারি না। তাহ্াগা আপনাদিগের দোয়ে 

চিরশ্াল কষ পাহয়। জীন কাটাহূলেন। 

এক্ষণে এহ মক্ল দেখিয়া, সমাঞ্জের 

দৃঢ় বন্ধণ ছন্ন করিখার জন্য .লাহূন 

অধলখন ন। কারলে নামর।ও তাহাদেন | 

মত ক& পাইং। 

পিভ। মাতা যে পথে বিচরণ করিয়। | 

আপনশার্দগের চরণ ক্টকে ক্ষ৩দ্কিত | 

করিলেন) দংণারে যে ডপান্দ অখলখন 

কিয়! চিরকাল কঞ&ঠোগ করিলেন, | 

আশর।ও যা সেই পথে গমন কার,, 

লংঘ্লারে নেই উপাক্স আঅবলথখন কমি | 

আমাদগণ্ডেও শেহ রূপ চরণ বেপার 

জঙ্গির হইতে হহখে, ৃ 

সেই রূপ ক পাহতে ।ছুইবে। সমর 

উপাস্থত, এক্ষণে যঞরণাদ পরাকাষ্ঠ। 

হইয়াছে, এখন আর আমাদিগের 

নিশ্ডিও থাকিবার অথকাশ নহে !. 

আম] দগকে ও | 

সততা ও ভগিনীগণের একতা নাই) 



| জযোষ্ঠ) ১২৮৮। 

| করিলেই যথেষ্ট হইবে । এই বিবাদের 

| উৎপ্ন্তে ভ্রাতা ও ভগিনীর দোষে ঘটে 

1 না। ভ্রাতৃজায়া পরকন্যা, হ্তরাং 

| তাহার আরতি অনেক সময়ে নানা প্রকার 
| অত্যাচার সংঘটন হইয়া থাকে | সেই 

কামিনী পিতৃগুছ হইতে যাহা লইয়া 

কামিনীর সেই সকল ভ্রব্ে প্রায় 
অধিকার থাকে না। শ্বশ্রুমাতা স্ুয়ং 

কিছু না বলিয়া, প্রায়ই কন্যার উপর সে 

ৰ বিষয়ের ভার অর্পণ করেন । শ্বশ্রমাত! 

অনেক সময়ে এই কারণের জন্য সেই 

বধূর মন্খ্বীস্তিক শক্ত হইয়া উঠেন ।5এই 

| বিবাদ ক্রমে চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া" 

| অতি ভয়ানক বেশ ধারণ করে। ভ্রাত। 

| ভগিনীগণের মধো, পিতামাত! ও পুক্র- 

| গণে মধো বিরোধবীঙ্গ রোপিত হয়। 

| অনেক স্কলে আমর! দেখিতে পাই) 
ভ্রাতৃজায়া ও ননন্দার মধো গ্রণয় নাই, 

| স্থতরাং ভ্রাতা ও তগিনীর মধো প্রণ্য 
| থাকে না! নননদা! মনে করেন, শ্রাতৃ- 

| জায়ার প্রতি অত্যাচার তাহার কুলধর্ম্ম । 

[ষষন তিনি এইরূপ অতাচারে প্রবৃস্থ 

| ছন, তখন তিনি যে আর এক বাক্কির 

ভ্রাতৃজায়। তাহ] ভূলিয়া যান। আবার 

যে বাক্তি শ্বগুর-গৃছে ননন্দার নিকট 

অধিক অভ্যাচার ভোগ করেন) তিনি 

পিতৃগৃছে নিজ ভ্র'তৃগায়ার প্রতি তাভার 

হুদ সমেত পরিশোধে বত্ববতী হইয় 

অবশেষে ভ্রাতৃঙ্গেহছিন্ন করিতে যত্ববতী 

| হইয়া পড়েন । 

পারিবারিক একত! ৷ 

আমিতে পারে লাই, শ্বগুর-গ্ুহে সেই, 

শিউর ০০০১০ সি.» অস্এ ও ব্য ওাটি 

'যদ্ধি ভ্রাতৃজান্ন। ম্বীত্ব পতির নিকটে 

কিঞ্চিৎ মমতা-ভোগে অধিকারিণী হন, 
ননন্দ। তাহ] সহ্য কথিতে পারেন না । 

তাহার ইচ্ছা, তাছুর, ভ্রাভৃঞ্জায়া 'গৃছে 

৮" | হী 
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ক্রীত-র্দাসী অপেক্ষ! হীন বেশে কাল-যাপন | 

করিবে। "এই *দকল বিষয়ে পিতামাত! 

সছপাঁয় অবলম্বন' করিবার পন্লিবর্ে, 

অনেক স্থলে নিজ কন্যার,পক্ষ সমর্থন 

করেন! যতদিন সেই বধূ বালিক। 

থাকেন; যত দিন তিনি স্বামীকে হস্তগত 

করিতে সমথ না হন, অতি,কষ্টে দিন- 
যাপন করেন! কিন্তু যখন তাহার 

সুদিন উপস্থিত হয়, যখন তিনি স্বামীকে 
মধুর ভাষায় মুগ্ধ করিতে সক্ষম হুন, 

তখন তিনি তাহার পরিশোধ-গ্রহণে 

বিশেষন্বপে উদ্যোগী হইয়া থাকেন,। 

ত্বামী এক্ষণে স্ত্রীর বশবর্তী হইয়া পিতা- 
মাতার প্রতি ভক্তি করেন ন1, ভগিনীর 

প্রতি পোদর-প্রণয়-প্রকাশে ইচ্ছা 

করেন নখ। পির্তামাত। কিছু দিন-মাত্র 

ইহার ফলভোগ করিয়! ফুঁছ্যুকে শাস্তি- 
স্থান বলিয়। গ্রহণ করেন। কিন ভ্রাতা 

ও ভগিনী এই বিরোধ লইয়। চিরকাল 

দগ্ধ হইতে থাকেন। ভ্রাতা অনেক 

সমুয়ে,ভগিনীকে “ভগিনী? বলিতে অব- 

শা 

মানন্না বোধ করেন, ভগিনী ভ্রাতার | 
নামে শিহবিয়! উঠে 

» বিশেষরূপে ভাবিয়া 

চলেন শি শিপ শি তি টিটি চা ঞ্্্মর ৮ সিক্স লা 

১১ 

দেখিলে, এর 

বিরোধ্ধর কারণ অন্বেষণ করিবার জনা 

অধিক কষ্ট পাইতে হয় না। পিত। । 

মাতা পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যাঞুজা |] 



৮২.  আরধ্দর্শন। লৈ, ১২৮৮। 

| হইয়া উঠেন ।: পুত্র'নিজ স্ত্রী -ও 

লস্তানের ভরণ পোধথে সমর্থ হউক 

আশর,নাই হউক, পুত্রের বিবাহ দিতেই 

| হইবে । পুক্রবধূর “মুখ না দেখিলে 
তাহাদের জীবনে আনন্দের কিঞ্চিৎ 

| মানত জন্মে । তাহার পুত্রের বিবাহ 

নম্পরন করিয়া আনন্দে ভাসিতে 

থাকেন। ম্বেআননা কত কালথাক্কিবে? 

ক্রমে যত দিন অতিবাহিত হইতে 

|| লাগিল, আনন্দের হাস হইতে লাগিল » 

| ক্রমে সেই বধূর ভারগ্রছণ অতি 

+ষটকর় বোধ হইতে লাগিল। পুরকে 
ক্ছিনা বয়! পুত্রবধূর উপর তিরস্কার 

আরম্ভ হ্টল। আপনার স্বয়ং দুরে 
| থাকিয়া কন্যাকে আজ্াাধছ নিযুক্ত 

করিলেন। ক্রমে নমস্তগুলি একত্রিত 

হইজা-বিবাদগ্লি অলিয়! উঠিল ! 

পিতামাতা যখন পুত্রের বিবাহের 

| জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন, তখন যদি 
|| তাহার এনকল বিষয় এক বা ভাবির 

| ক্বেখেন, ভাঁহা হইলে তাহাদিগকে 
| আর এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। 
| আমাদের দেশের এইঞ্গএক ক্মআশ্চর্য্য 

| নিয়ম, কেহই অগ্র-পশ্চাৎ ভাবির 

| কাধ্য করেন না! পিতা মাতা এপুডের 

| বিবাহ দিতে পারিলেই, আপনারিগকে 

|| ধন “মনে করস ওদিকে পুত্রও 

| | আনন্দে ভাসিতে থাকেন! টা যখন 

ৃ টক্ততা ভযকর যেশ ধারণ করে, পিত। 

ম্বাত।, পুত্র ও পুত্রবধূর মস্তকে দোষা- 

| 

তরিনীদনের প্রতি দোষ যোজনা 

করিতে জুটি করেম না! কিন্তু এবিষয়ে 

প্রক্কত দোষী কে? পুত্রনা পিতামাতা ? 

পুত্রবধূর প্রতি অধিক ফোষায়োগ 

করিতে আমাদের ক্ষমতা নাই। 

পুত্রবধূ বাল্যাবস্থায় যেরূপ কষ্টে দিনপাত 
করেন, তাহাতে তাহাকে আমর! 

ধিক দোষদিতে পারি না। ননন্দা 

পিতামাতার উত্তেজনাত্ম নিজ পদে 

কুঠারাঘাত করেন। এক্ষণে পিতামাতা 

ও পুত্র, এই ছয়ের মধা হইতে 

দোষি-পক্ষ অবধারণ করিতে হুইবে। 

পুর্পের শ্ীর পক্ষ অবলম্বন করা 

উচিত কি না? অনেকে ঘলিবেন) 

পিতামাতাকে পর্িিতাগ রুরিয়] স্ত্রীঃ 

সহিত মিলিত হওয়া কখনই পুত্রোচিত 

কার্ধা নহে। কিন্ত আমরা জিজ্ঞাস! পপ ০ সম রাখার নর 

ণ 

ক্রি, যেখানে পিত' মাত। আপনাদ্িগের |] 

ভুলিয়া যান, সেখানে পুত্র থে 

আপনার ধর্ম *ভুলিবেন, তাহার 

আর বৈচিজ্রকি? 

পুত্রের নিকট ভক্কি ও জন্ুরাগের 

আশ। করিলে পুত্রের সহিত পিত1- 

মাতার সম্পর্ক ঘটীভূত কর। কর্তবা। 

ঠাছার। আপনাদিগের দোষে আপনা- 

দিগের অধিবেচনার ফলভোগ করেন।। 

তাহার! যর্দি বিবেচন। পূর্বক পুত্রের 

বিবান্থ দিতেন, পুত্্-বধূরু গ্রতি যত্ব 
করিতেন, পুত্রের সন্তানের প্রতি বীত- 

রাগ না হইতেন--তাচার! যি পিত। 

০ রপস্ক প্যারিস 

শর 

শপ 

রোগ করেদ। পুতও পিতা মাতা ও [মা মাতার ন্যায় কার্য করিতেন, তাহা । 
্ রঃ রি ১ রব 



ব্বোস্ঠ, ১২৮৮ । পারিবারিক একতা । ৮৩ ॥ 

ৃ হইলে, তাহাদিগকে এ সংসারে এত হইতে লাগিলণ এইসময় কি তয় | 

| মনে।££খে জীবন কাটাইতে হইত ন1। | পরীক্ষায় সময় | হয় স্ত্রীও স্বামীর মধ্যে | 

| তাহার! ঘাহাকে আপনাদিগের একমাজ | স্বীয় প্রণয় আসি উপস্থিত ভবে, 

আনলো বিষয় বিবেচনা করিয়াছিলেন, | নতুবা! উভয়ের বিয়োহ্ধ বীজ বোপিত | 

| তাহা তাহাদের আনন্যের বিষয় নহে ! হইবে! কিন্ত প্রা দ্বিতীয়টীই ঘটিয়! ! 

| তাহাই তীচ্ছাদের সর্কনাশের মূল! | বায়। ১ র 

পুত্রের বিবাহই তাহাদের সর্বনাশের !, কতযুৰক এইরপে প্রভারিত সা ] ৷ 
মূল ! চিরকাপের জন্য মনঃকষ্টে “কাল যাপন || 

স্ত্রীও ম্বামীতে একত1 নাউ । ইহু]র | করিতেছে ! কত যুবতী মনংক্রেশে দিধা- || 

প্রকৃতি নানাপ্রকার। পিতা নাভা | রাত্র অঞ্জু বিনর্ভন করিতেছে? কত 
অর্থলোলুপ হইন্না/ পুত্রের রুচির | যুবন্তী মন£কষ্ট সহা করিতে লা পারিয়া 

প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, পুত্রের সহিত | নান! গ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়! 

যেকোন বালিকার বিবাহ প্রপ্রান | নরক-মুখে পতিত হুইতেছে€ কোথাও 

করেন। যত দ্দিনস্ত্রী ও স্বামীর বিচার*ু বা বিষপান, উদ্বন্ধন যুধত্তীগণকে সকল 

শক্তি না জন্মায়, তত দ্দিন কোন প্রকার | ছুঃখ ও পরিতাপ হইতে মুক করিতেছে ! 

গোলযোগ উপস্থিত হয় না। কিন্তু] যেখানে স্ত্রী ও স্বামীতে সন্ভাব 

যখন পরম্পরের প্রণযবোদ্দীপনের প্ররো- | থাকিবার সম্ভাৰনাী, সেখানে আৰার 

জন হয়) তখনই বিষম লমস্তা! কোন | অনাপ্রকার উপজ্ীৰ আসিয়া উপস্থিত 

স্থানে স্ত্রী স্বামীকে ভাল বাসন না, | হয়। অনেক এময়ে যুবকেরা পিতা 

কোন স্থলে ম্বামী স্ত্রীকে ভাল বাসেন মাতা র*উঠত্িজনায়পুনর্বার দারপরিগ্রহ 

না; কোন খানে ঝা উদ্ভযে উভয়কে | করিয়া, একতার পরিবর্তে, উভয় 

| দেখিতে পারেন না। নৌকায় পান্দবিক্ষেপের ন্যান্ব অচিরে 
স্বামী যখন বালক, যখন হিতাহ্চিত ংসার-সাগরে 'ছাবু ডুব খাইতে থাকে । 

বিবেচনার পরিপক্কতা। লাভ করে নাই, | বেখানে এ প্রকার গোলযোগ, নাই 
যখন বাহ্যিক আমোদ এক-মাত্র লক্ষ্য- | সেঞ্খানেট বা একতা কোথ্]ু়্ ? অপরি- 

| স্বল, তখন তাহার বিবাহ হট! বাদ্যু- | চিতেষ প্রণয়ে কখনই, একতা উৎপন্ন 
| ভাঙ্ডের আমোদে বিবাহ! পিতা | হইতেই পারে না। আহি বাছাকে || 

| মাতার কি*আনন্দ | পরিণেতারই ব1 | জনি তা চিনি না, তাহার সহিত 
| কি আনন | কিন্তু; হায়! নে ভাব রুত্ব | আমার বিবাহ! কিতয়ামক! আবান 

| কাল খাকিতে পারে ? বগ্ধোরৃদ্ধির মহিত | পিতামাত1 সামার বিবাহের কর্তা৭ | 

মানসিক প্রবৃত্তি ও কফি মকজ পরিবর্তিত তাহারা ও আমার জন্য ্রণস্থিনী 8 
পরস্পর থে শি ৭ শু ন্ সদর গুকি 



| আক্রমণ করিবে ! আমি সকলের নিকট 

সপ আশ পপ পপ পাপা. পপ 

[| তত দিন একতার সম্ভাবনা কোথায়? 

এ এর ১৫টি এ ০৫ হর, আম পা পলি ৮ শরিক ও পাপ পপি ০ পাত্তা আজ 

ন্ 

তাহাদের সহিত আমাদের' একতা 

| ৮৪ আধ্যদর্শন | জোষ্ঠ, ১২৮৮ ॥ 

করিবেন ! যদি আমি আমার প্রণস্থিনী 

অন্বেষণ করি,চারি দিক হইতে আমাকে 

দিন একতার উপায় নাই ।, বত 
দিন এক জন উপার্জন-গ্রম হুহ'লৈ, 

এ অনা অনা বাক্কি পরিশ্রম. 

হাসাম্পদ হইব! 'এরূপ যে দেশের বিসুখ হইবে, তত দিন একতা ঞ্াস্বাদন 

রুচি, মেগানে একতা কোথান পাইব ? করিবার প্রত্যাশ। হইতে পারে ন1। 

গৃহে একতা শিক্ষা না করিলে, বাহার দেশে দেশে, নগরে নগরে 

একতার বীদ্ধ গৃহে বোপিত না হইলে, | দেশ-সংস্কারের জনা বক্তৃতা করিতেছেন- 

আমরা কখবই সামাজিক একতা রঙ্গ! তাহার! যদি বাতাসে বাকাবায় না 

করিতে পারিব না। আমর! বাল্য- | করিয়া, মাপন আপন পরিবার-মধো 

কাল "হইতে বিচ্ছেদের মধো, প্রতি- | একতা-রক্গাব উপায় গ্রহণ কবেন, 

পালিত হই! আমাদের পিত| মাত্তার | তাহারা মুখে না বলিয়া, কার্যে বদি 
একতা নাই, আত্মীয় স্বজনের একতা] দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন, তাহ! হইলে 

নাই |! আমরা কোথায় একতা শিক্ষ। | দেশের মঙ্গল চট নতুবা রা আমার 

করিব? আবার যখন সংসারে প্রবেশ নি হা হন টা 
সিরিজা তি রুদ্র চীৎকার করিতে লাগিলাম, কিন্তু যখন 

র | 

নাই? আমর! কি প্রকারে এক গ্রহণ 2৮ উচু অমনি 
করিব? আবার রন নতানাদি হইবে, নানা-প্রকার ছলন। করিয়া আপনার 

ূ অভীষ্-নিদ্ধি করিলাম, তাহ হইলে 

দেশের মঙ্গল কি হইবে। 
আমরা এক্ষণে, বুঝিতেছি,_+মামা 

দের হীনাবস্থার কারণ জানিতেছি। 

এ সময়ে বৃথা বাক্যব্যয় নাঞ্রকিরিয়া কাধ্য ! 

বিডি তি এই করিলে, আমাদের মন্ততি-গণের গুভ 
রখ ফেখিভেছি) বিবাহ-পন্ধাতি এ ্ 

০০ ঃ খটনেন্স সম্ভাবনা । অনাথা আমর! 
না 

ঘিরোধের মূল। যত দিন না.বিবাহ- ; যেরূপ কষ্ট পাইতেছি,আমাদের পুর্রগণ ও; 
প্রথা পরিশুদ্ধ হইবে, তত দ্বিন.একক্রার | আমাদিগের ন্যায় তদ্্রপ কষ্ট পাইবে 

ক্মাণা নাই। বত দিন পিত! ষাঁতাব : আমরা এক্ষণে আমাদের পূর্বপুরুষ- 
হত্তে বিষাহের ভার অর্পত থাঁকিবে, | গণকে নিন্দা করি, কেন না তাহার! 

এ সমুদয় বুঝিতে গ্বারেন নীাই। কিন্তু 
€ত দ্বিন বিবাহিত হইম্! যুবকগণ | আমর] নিশ্চিন্ত থাকিলে, বুগ! বাকাবার় 

স্পেস পশিপিপাদিস্প্পপ পাশপাশি স্পিলালী শীক্পাশীশাািিশীিশ্পীপপিস্িসীসসিস্সীাসি। 

থাকিবে না, শ্বতরাং আমর কি প্রকারে 

একতা! রক্ষা করিব ? যাবজ্জীবন ধবিরো- । 

ধের মধো বাস করিয়া, একতার আশা 

কর! আকাশ কুত্ুমের ন্যায় অনলম্ভব। 

সম পপ 

] জনোর উপর আপন পরিবারের ভরণ- করিলে আমা্িগের উত্তরবঃশীয়ের। 

পোষণের ভার অর্পণ করিবেন, তত | আমাদিগকে কি মনে করিবেন? 



জোষ্ট, ১১৮৮। 

ধাহার! অদ্যাপি অবিবাহিত,তাহার্ধের 

এরা রক্ষা করিবার অনেক উপায় 

আছে। কিন্তু জানি না,তাহার। পিতা।- 

মাতার ঈুটহকে পড়িবেন কি না। এই 
নকল নব্য যুবক যদি বালাক্লালে বিবাহ 
ন। করেনঃ পরের উপরে স-পরিবারে 

প্রেম-পরিণাম । 

গবগ্রহ হইয়া* 

বোধ হম, অল্প দিক্ন্ছর মধো আমর! 

 পাধিবারিক সামাজিক একত। বক্ষা 

করিতে সমর্থ হইব, 

৮৫ | 

না থাকেন, তাহার] | 

যদি পরশ্প্রদত্ত কামিণীকে সংসারের | 

অঁবলম্বনস্ববূপ ন। করেন _-তাহ। হব্ুলে, | 

শ্রীচঃ-_ 

প্রেম-পরিণাম "| 
(গদ্য কাব্য। ) 

তৃতীয়াংশ। শৈষ_লেখক ও পাঠক ! 

এই শোচনীয় ব্যাপারের শেষ অংশ | ত্বরায় সুন্দরীর সমীপন্থ হইলেন। 

আমাদিগকেই বিবৃত করিতে হইল; | দেখিলেন--ভয়ানক ! যাহা ভ্রম 

এই শোণিতান্ত ঘটনার শেষ কথা 

আমাদিগকেই প্রকাশ করিতে হইল। 
অপারিণামদর্শী যুবক যুবতীর ুদকক্ষেত্রে 
যে শুরণয়-বীজ 'অসমগ্ঠে অবিবেচনায় উপ্ত 

হইয়াছিল, তাহার ফল বিষময় ভিন্ন 

আর কি হইতে পারে? সেই বিষময় 

ফলের শেষ ভয়ানক কথ! আমাদিগ€৫কই 

লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে। 

যুবতী যখন বক্ষ-মধ্যে আমূল ছুরিকা 
বিদ্ধ করিয়া শোণিতান্ত ও হতচেতেন 

হইয়। পতিত হইলেন, দৈবের প্রাতি- 

কূলতা হেছু ধুরকণ্ড সেই সময়ে, দেই 
রুধিরপ্লাবিত ক্ষেত্রে আসিয়! উপস্থিত । 

রমণী-কঃ-নিঃস্ত মৃত্যু-বাতনা জনিত 
ভয়ানক কাতর ধ্বনি শ্রবণে তিনি 

ভাবেন নাই, স্বপ্রও যাহা মনোমধ্ো 

উদ্দিত হয় নাই--হদধিক শোচনীয় | 

ঘটন! ! যাহার জনা তিনি সংসারত্যাগী? 

যাহারু চিন্তায় তিনি উন্মাদ গ্রান্তঃ যাহার 

নিমিত্ত তিনি উদ্দাসীন, তাহার আজি | 

এই দশ!! ধীরে ধীরে 

পার্থে যুবক'*উপবেশন করিলেন ১-- 

চক্ষে নিমেষ নাই। মুখে কথা নাই, 

অকল্গ লেহুভৃতি নাই। পোশিত স্থির, 

হৃদয়*বহি-চর্বিত। নংসার শৃনা,_যেন 

যুবতীর | 

অনস্ত সমুদ্র-বক্ষে তিনি-একাকী সম্গাসীন। র 

যুবতী চক্ষের সহিত তাহার চক্ষু ৃ 
সম্মিলিত হইল) সে মৃহ্য-পী়িট | 

নেত্রও যেন তখন প্রফুল্ল ভাব ধাঃণ | 

করিল। যুবতী তখন ধীরে ধীরে, 



ৃ 

| 

তি সিরাত তত্র 

| শি শি 

] 
| 

৮৬ 

যুবকের পদ পরশ কবিলেন। যুবক 

উদ্মান্তের ন্যায় বিকম্পিত কে 

কলিচলনঃ- | 

“ছাদয়েশ্বরি ! 'এই কি আমার প্রেম 
পরিণাম ?” ূ এ 

যুবতী অতি কিউ ,শ্বরে ধীরে ধীরে 
কহিলেন, 

“নাথ !এ্দয়াময় ! 'অপরাধক্ষম! কর।” 

যুবক পুনরায় আর্ত স্বরে বলিলেন, 

£এণ্ভয়ানক ক্লার্ধো কেন ,তোষার 

মতি হইল*?” 

াবার ভগ্রস্বরে যুবতী উত্তর দিলেন,- 
“যে মতি.ছিলন। বলিষ! এত যাতনা, 

| সেই মতিই ইহার কারণ; তুমি "আমায় 
| ক্ষমা কর। 

৮ ৮ শী শিস িিশীশাটিশি ১: এশশিশা ৮৯০ ২০8০: 

"অতি সতর্কতা-সহঞ্কারে যুবক,যুবতীর 

সেষ্ট ক্ষীণ তনু ক্রোড়ে উঠাইলেন। 

কি আশ্চর্য ! মৃতা-যাতনাকে পরাতৃত 

করিয়া আনন্দ-জেোতি *স্নরীর বদন 

মণ্ডলে ত্রীড়া করিতে লাগিল"। শুবতী 

কহিলেন, | 

“নাথ ! মুত তে। উপস্থিত । কিন্ত 
থে যাতনা তোমায় দিয়াছি, ইহাতেও 
আহ্থার,প্রায়শ্চিত হইল না তো11” 

যুবক কহিলেন,_ ৪ ৪ 

“যাও শ্বধবী।, ম্বর্গ তোমার গ্গাত 
কদ্গিয়। গৌরবাস্বিত হুইবে। 408 

গুণ কেহই ভূপিবে না) ণঁ 
$দেই কৃতান্ক-কবলিত বদনে ছানোর 

চঅ$বিভীব হুইফা। সেই হাসিই এ পাপ- 
তাপ-পূর্ণ সংসাঞ্কে তাহায়, শেব কার্ঘঃ 

আধ্যদর্শন | 

প্রায়শ্চিত্ত বিধানার্থ, স্বয়ং 

চইয়া রহিল। প্রাব-বাযু তাহার দেহ | 
হষ্টতে প্রস্থান করিল। বৃ্-চাত *ুল্স | 

জ্যেষ্ঠ, ১২৮৮। | 
1 

1 

ৰ 

প্রশ্থনের ন্যায় হুন্দরী প্রাণহীন | 
হইলেন। অসময়ে, নবীন এ্রধীবনের | 

প্রবল উদ্বেল কালে, সুন্দরী তক্ুণী | 

অনুতাঁপানলে বিদগ্ধা হইয়া ঢফতির 

স্বেচ্ছায় স্বীয় 

নবনীন বিনিন্দিত কোমল দেহ হইতে 

জীবন বিচ্ছিন্ন করিলেন?। 

যুবক নির্ণিমেষ। এক ফোট! 
অভ্রও এই ভয়ানক সময়ে তাহার 

দৃষ্টির বাঘাত জন্মাইল না। তিনি 
হাসিতে হামিতে মৃতার বদন চুম্বন 

করিয়া কহিলেন, 

“ভাবিয়াছ কি "এই যাতনা আমি 
সহিব ?” 

হুন্দপ্ীর বক্ষ-মধ্য হুইতে চুরিক! 
উম্মস্ত করিলেন। হাপিতে হাসিতে 

বলিলেন, 

“দেখ প্রিয়ে!* তোমার শোণিতে 

নিজ শোধিত মিশা ইতে পারি কি না” 

তৎক্ষণাৎ সেই তীক্ষ টুঁরিকা যুবকের 

হাদয়ে প্রবেশ করিল ।%& তিনি চেতনা- 

হীন হইয়। ক্রোড়শারিনী সুন্দরীর উপর 

পড়িয়া গেলেন । হায়! জীৰনে 

যাহাদের মিলন ছিল না, অঞিমে 
তাহাদের মিলন হইল । অগ্ডতিম সময়ে 

উভয়ের ওঠে ওঠ, অথরে অধর, হৃদয়ে 

হূদয় মিলিল। যাতনার একতা, মৃত্যুর 
একডা, শোণিত্পাতের 

1 

উর 

টার 

একতা. |. 
সুতা সফরে তাহাদের সর্বাথ! ধকত! 



| জৈ্ঠ, ১২৮৮ । 

হইল । হায়! জীবনে ভীাহাদ্দের একড। 

! হয় পাই কেন? মৃতার পূর্বে স্ঠাহাদের 

| মিলন হয় নাই কেনে? জীবনে যদি 

ূ তীাহাদেঠমিলন বা একত। ঘটিত, তবে 

| এক্সপ যন্ত্রণা আীব-লীল! মলাঙ্গ করিয়া 
ৰ অকালে ভব-রঙ্গ-তুমি হইতে প্রস্থান 

| করিতে হইত না। হায়! তাহা হইলে, 

[ তাহাদের জীবন-নাটকের জবনিক1 পতন 
ৃ এতাদদশ ভয়াবহ ঘটনায় পর্যাবনিত 

| হ্টত না। জীবনে মিলন ও একত। 

| হয় নাই বলিয়াই, এ প্রণয়-তকুতে এই 

ৃ বিষময় ফল ফলিল। যত্বে বা আদরে, 

ূ রোদ্দনে বা] অন্থতাপে, উপদেশে* বা 

অপাত্বে বা! অসময়ে প্রেম জন্মিলে, 

পরিণামে তাহ! পরিতাপের কারণ 

হইবেই হইবে) তাই বলিয়] যদি ভুমি 
প্রেমের আ্োত প্রতিরুদ্ধ করিতে চাও, 

| তবে তোমাকে বাতুল বলিবণ। * প্রেম 
কি রোধ করিবার সামগ্রী? উপদেশ 

[দ্বারা প্রেমের পা নির্বাচন করিতে 

[শিক্ষা দেওয়া 'অসম্ভব। প্রণয় স্বয়ং 

উত্তত হয়) স্বয়ং প্রবাহিত হয়, আুন্য 

| প্রবাহে স্বীর উত্তাল বারি-রাশি ঢালিতে 

না পাইলে, কূল প্লাবিত করিয়! আপনিও 

| ভামে,অপরকে ও ভাসায় । তুমি প্রণয়াকে 
| উপদেশ দিও না, তাহাতে তাহার গণি 

রোধ হইবেননা। শ্রিক্ষা লইয়া তাঁছার 

| সমক্ষে উপস্থিত হইও না)প্রণয় মে সম্বন্ধে 

| অন্ধ; ব্ড্রুবা আমর দেখ! ই গ্রাণয়কে 
| ভূললাইতে যাইও না, গ্রপয় ভূলিবার 

শিক্ষায় ইহার ফল অন্যবিধ হইত ন1। 

প্রেমপরিণাম | 

আরজ 

৮৭ 

পাত্র নহে। ধত্বে বাঁ আদ অন্তরে 

বা মনাদরে তাগাব সমন বৃদ্ধ। যদি 

তুমি কোন স্থলে এ সত্োর খকিরোধ 

০ জপ 0 আমলে তের চন 

সি ০৮ টি শশী পপি পা? সির স্পা সপ 

দেখিয়া থাক, জানি উর রর | 

পবিভ্রত। নাই | 

সামগ্রী। কথা, দিলে, যত্ব দিলে, 

সে প্রণয় হাটের | 

আদর দিলে, অর্থ দিলে নে গ্রণয়। 

ক্িনিতে পাওয়া যায়। 

নামাডর/। তাহ ঠিংল সিংহ, "নিবীছ 

মেষ সকলেরই আছে। পে প্রণয়ের 

সহিত এ প্রণয় মিশাইও না) ছিঃ! 

সে প্রণয় প্রতিদান চার) খণ দিয়া সদ 

সমেত শোধ চায়, সে প্রণয়ের--লাভের 

বাঞ্ছ1, তাহা বাবমাদ'রী। আর যাহা 

প্রণয়, প্রণয় বলিলে যাহ বুঝিতে হয়, 

যাহা নংসারে অতি ছল্লভ সম্পত্তি। যাহা 

ভাহা কত্রি" | 
মত, বিকার, মোহ; লিপস! প্রভৃতির | 

কল্পনায় আইলে, কার্যে প্রায় পাওয়া | 

যায় না, (যাঞ্া৮-(কি বলিয়া বলিব | 
ঙ ৃ 

কি 1)*জীবনে ্গ দিতে পারে, তাহার | 

প্রধান দোষ, সে অন্ধ।, 

তুমি দে? ভাল, না দেও ভাল, মে 
আপনি অপরকে দিয়! সুখী। 

রাথেনা। 

নাই)" ৪ 
অসময়ে ও অপান্তেগ্রণয়-নত্ব উপহার | 

তাহাকে | 

সে | 
তোমার নিকট হইতে পাইবার প্রত্যাশা | 

তাগছার পাত্রাপাত্র বিচার | 

দিতে গিয়া, সংসারে সময়ে সময়ে যৎ- | 

গরোনান্তি' বিপদ ৪ বিশ্ব্খলা ঘটিয়। | 
থাকে ।& আমাগিগের 
ব্যাপার তান্ারত এক্টী দৃষ্টান্ত মান্র। 

ইতি তৃতীয়াংশ সমস্ত । র্ 

ভ্রীদ যোদর গুধোপবধ্যা় । 1 

্রস্তাব-বিতু ! | 

| 



৮৮ 
পপি শাস্মপ্ন সী স্টিল ৭, পা শান লট টপ পম পাপ  স্মপসসপস্্ 

পন্লোক লথন্দে সাধালণ জনগণের । 

এখন বিশ্বাস এই, মৃত পব জীবাত্মা 

জীবিত থাকিয়া পরপোকে উঈহজীবনের 

কার্যধোর ফলাফল স্বরূপ শুথ ছুঃখের 

ভাগী হয়।” যে উদ্দেশে এঈমন্ত সৃষ্ট 

ও 'প্রচাবিত হয়, মানবনমাজে দে 

উদ্দেশা কেমন বার্থ হইতেছে,” বরং 

এক্ট বিশ্বাসের" ফলস্বরূপ মানবসমাজে 

কত অনিষ্টপাত হইতেছে তাহা আমি 

পূর্বে আর্ধাদর্শনে * এক প্রকার প্রদর্শন 

করিয়াছি । তাহাতে আমি এই দিদ্ধান্তে 

উপনীত হইয়াছি গে, যখন এই মন ও 
বিশ্নামের উদ্দেশা সাধিত হইতেছে না, 

ববং এনদ্বারা পৃথিবীর ইষ্ট অপেক্ষ] 

অধিকতর অনিষ্ট ঘটিতেছে তখন 

ইহা] পবিত্যাগ কবীই কর্তবা | 
মানবসমাজ হইতে দৃষ্টিপাত করিলে এই 

মত সম্বদ্ধে'এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত 

ওয়, যায়ঃ আবার যে স্বধীগণ এই 

মতের যৌক্তিকতা দেখিয়াছেন, তাঁছা- 
রাও ইহার অসারতা প্রতিপাদন করিয়া 
ূ | উহা পরিতাজায বলিয়! প্ধিত 

করিয়টছেন। বাশুবিক এই মত কেবল 

। অনুমান মুলীয়। কোন অবজ্যা গ্রাম 
ও সতোর উপর ইহ] স্থাপির্ত নহে। 

ৃ খই মত যদি বৃথায় অপসিদ্ধান্ত ও ভ্রাস্তি 

রা অগ্রহারণ ও পৌব-”১২৮৬ শাল । 
শাকাপা পর সাদ শা পিপি শা শত তিশা 

আধ্যদর্শস। | 

. মানবজাতির পরলোক |. 

পাই। প্রকৃতিকে আমর! প্রথমে এইট 

জো, ১২৮৮। 

বলিয়া স্থির হইল তবে কিপ্মানবের 

পরলে'ক নাই? আমরা বলি মানবের 

পরলোক আছে। সে পরলোকও মৃত্যুর 

'পর) সে পরলোকেও ইহ জীবনের 

কাধ্যের ফলাফল স্বরূপ স্থথ ছুঃগের 

ভাগী হইতে হয়। তবে প্রভেদ এই 
প্রাচীন মত কেবল অনুমান মূলক 

অপ্রতাক্ষ সিদ্ধ এই নব্য মত প্রতাক্ষ-সিদ্ধ 

এই জন্য ইহার প্রমাণ অনাবশাক। 
৫ 

« আমরা এ জগতে প্রকৃতির তিন 

প্রকার মূর্তি দেখিতে পাই। প্ররুতি 

৷ এ জগতে জড়, উড়িদ, ও জীবরূপে 

কাধ্য করিতেছেন । এ তিণই প্রকৃতির 

রূপ ও কার্ধা। যে প্রকারেই কেন 

প্রকৃতি এই তিনরূপে পরিণত হউক 

নাঃ এই তিনরূখে পরিণত হইয়া ই। 

চিরকাল একভাবে কার্ধা করিয়া আমি- 

তেছে। ভৌতিক জগতে আমর! 

নকলই' জড়মরর দেখিতে পাই, তাহান্তে 

প্রাণের কোন কাধ্য ও চিহ্ব দেখি ন। 

উদ্ভিদ জগতে প্রাণের সঞ্চার। কিন্তু 

এজগতে প্রাণমাত্র; প্রকৃতির যে শঞ্জির 

সমহি হইলে প্রাণ চৈতনা প্রাপ্ত হয় 

উত্তজ্জে সে চৈতন্যোর কিছুই চিত নাই। 

যানাকে আমরা জীব জগং বলি মেই 

প্রাণী জগতে চৈতন্যের সঞ্চার দেখিতে 

সপ সস 



| জোঠ, ১২৮৮। 
সমস সি জলজ 

তিন মহা শ্রেপীতে দেখিতে পাউ। 

জত হইতে প্রাণ প্রাণ হুইতে চৈতন্য । 

জড় প্রকৃতি, প্রাণ ও চৈতন্য-বিরহিত 

এবংকেরল জড়-ধন্ম-সমম্বিত ; উদ্ভিদ 

প্রকৃতি তচৈতনা-বিরহিত এবং জড় ও 

গ্রাথ-ধন্খ সমন্বিত 8 জীব-জশতে সকলই 

ৰ ধর্তমান_-জড়ধন্ধ, প্রাণধর্্ ও চৈতনা। 

ক 

শি পপ শী সপে পপ পাপ পপ পপ সা 

প্রকৃতি এই শ্রেবীতে উ্িত হইরাঁ 

ৰ জীবজগতে পরিণত ও পর্যাবমিত 

| হইয়াছে । ইহার পর প্রকৃতির উন্নতির 

ৰ আর কি আছে, তাহ! আমরা জানি না। 

ৰ সমগ্র ব্রদ্ধাণ্ডে গ্রকৃতি কিরূপে উন্নত 

| ও পরিণত হইয়াছে, তাহ। কে বলিতে 

পারে? এজগতেই যখন আমা 

র প্রকৃতির এইরূপ শ্রেণীবন্ধ ভন্নটি 

র দেখিতে প্াই, তখন জগদন্তরে তাহার 

| আরও উত্তরোন্তর উন্নতি ও পরিণতি 

থাকিবার সম্প্্ণ সম্তাবন]।, 

জড় জগৎ ছাড়িয়া দিয়! প্রাণি-ক্গগৎ 

পর্যবেক্ষণ করিলে, আমরা দেখিতে 

পাই) আবার প্রাণি-জগতের পদার্থ কল 

শ্রেণীবদ্ধ হয়! উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র উদ্ভিদ 

*ইতে বৃহৎ বটবৃক্ষ পর্যাস্ত, অসংখা 

তৃণ, লত্তা, তরু ও বনস্পতি* সজ্জিত 

আছে। ইহাদিগের প্রাণের তারতম্য 

আছে। কেহ অল্লাযুঃ-বিশি্ ; কেহ 

ব| অল্প আঘাতে বিনষ্ট হয়, কেহ ব। 

কুঠারাধাঠেতেও বিনষ্ট হয় না। কেহ 

। নিতান্ত ক্ষুপ্রায়তন, কেহ ব। বৃহদ্বায়তন। 

| | আবার এমত নকলও উত্ভিজ্্ আছে 

মানবজাতির পরলোক । 

০ পরপর পরপর. 

৮৯ 
০১ কিউ ০ সান উঠার এ টি সত কাসীর সহ ই টি সন আ/এ যা জা গ্ু, 

অরস্থিত। তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জও | 

বল! যাইতে পারে, জীবও বল! যাইতে 

পারে । তাহার ধেন এই ছুই জগতের 
ঠ 

শৃঙ্খল। তাহার! উদ্ধিজ্জ-গ্রায় ' জীব 

এবং জীখ-প্রায় উদ্ভিজ্জ। এই জেণীতে 

প্রকৃতি যেন উদ্ভিজ্জ হইতে, জীব-জগতে, 

| উথিত হইয্বাছে। এই শ্রেণী অতিক্রম 
করিয়া, যখন জীব-জগতে আনিয়া! পড়ি, 
তখন একেবারে অসংখ্য জীবশ্রেনী 

মধ্যে হারাইরা যাই । দেখিতে পাই-_ 
অতি' ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে মদ্ুষা 
পর্যন্ত জীবসজ্ঘা পর্যায়ক্রমে উর্ধে, 

উত্থিত হইয়াছে। জলচর্, স্থছলচরের 

প্রকৃতিতে উখিত হইয়াছে। মৎসা, 

বিমানচারী বিহঙ্গগণের নায় পক্ষ 

ধারণ করিয়াছে। দ্বিপদ--চতুষ্পন্নের 

মমতুলা হইয়াছে, চতুষ্পদ, দ্বিপদের 

নায় প্রক্কৃন্তি ধারণ করিয়াছে । জীবভেদে 

ৰ চৈতন্যের? হারতমা হইয়াছে । ক্ষুদ্রতম 

কাটাণুর অটৈভনযবৎ চৈতন্য হইতে 

মন্থয্যের প্রথরা বুখ্িশীল চৈতন্য 

ূ পর্যান্ত চৈভন্যের ক্রমশই উন্নতি দেখিতে 

। পাওয়া যায়তঃ 

পৃথিবীর মতি প্রাচীন কাল হইতে 

গ্রাণিজগতের এই শ্রেণী * চলিয়] 

আলসিতেছে। উহা চিরকাল বন্জমান 

রহিয়াছে? এই শ্ৃগ্থলশ্রেণীর কোন 

শ্ৃর্থল ফেহু কখন ভগ্ দেখে নাই। 
প্রকুষ্ঠি সমস্ত উত্ভিজ্জ ও সমব্ত জীব 

চিরদিন রক্ষ। করিয়! আসিয়াছেন; 

স্পা 

পপ 

সপ সপ 

| যাহ! উড ও জীবন, জগতের মধযস্তলে এক দেশে যদি এক জাতি উন্ম (িত' ও 
পাশা শি শিপ সত 

উন 



শে স 

: (ক্ছই ব 

কব 

৯ ঠে 

একেবারে বিনষ্ট হম,মন্য €দশে তাহাকে 

অবিত করিয়া দেন। মহাপযুদ্র-মাঝে 
নূতন নূতন দ্বীপ-পুঞ্জ দৃষ্ট হইতেছে)" 
অমনি ' কোথা হইতে, তাহাতে অগণ্য 

বাসোপযোগী প্রাণি-পুঞ্জ সঞজাত হইতেছে 

প্রকৃতির ৃষ্টিকরিণী শর্তি দ্বারা প্রকৃতি 
এই সমুপদায় হৃষ্টি করিতেছেন। যেরূপে 

আদিতে স্মুদায় স্যষ্ট হৃঈয়াছিল, 
আজিও সেই রূপে স্থষ্ট হইতেছে। যে 

সষ্টি-বীজু প্রকৃতিতে নিহিত , আছে, 

মেই বীজ হইতে সমুদায় উৎপন্ন হইয়!] 
থাকে। প্রাণি-শ্রেণীর কোন জাতি 

একেবারে রিনষ্ট হইতে পারে না। 
পৃথিবী হইতে এক জাতিকে এফেবাবে 

সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলে, এমত শক্তি 

পৃথিবীতে কিছুই নাই। উদ্টিজ্জের 
কোন" জান্তি আজি পধ্যন্ত একেবারে 

উচ্ছেদ হয় নাই, জীবের কোঁন'জাতীয় 

জীব পৃথিবী হইতে একেবারে অদৃশ্য 
হয় নাই। প্ররুতির দি কথন বিনাশ 

হয়) তবেই তাঙাদিগের বিনাশ-প্রাপ্তির 

সম্ভাবনা । নহিলে নহে। 

কিন্ত প্রকৃতি কি নিয়মে এইট প্রাণি- 

জগতকে রক্ষা করিয়া আমিতেছেন। ছু 

শত বর্ষ পূর্বে যে সকল রুক্ষ ছিল, আন্দি 

হয় ত সে কল বৃক্ষের চিহষ-ীত্র 
নাই। খক শত বর্ষ পুর্বে যে সমস্ত 
জীব জীবিত ছিল) আছি হয় ত'তাহারা 

বাচিয়া নাই। এক্ষণে নুতন 
প্রস্ইগ-শ্রেখী উ্িত হইয়াছে; নূন 

ংহশ জন্ম গ্রহণ করিরা পৃথিবীর 

আধ্যদর্শন। 
হু 

টি সপ ৯ অস্ত ও যার জারি বউএর 

জোষ্ঠ, ১২৮৮ । 
সিসির পট সপ প্র 

উপর বিচরণ করিতেছেখ তবে জাতি 

সমুদ্র বজ্জায় রহিয়াছে । ফেস 

প্রভেদ এই,দেশতেদে, পরিপুষ্টির স'মগ্রী 

ভেদে হয় ত জাতীয়স্থ প্রতি পক্ষ ও 

প্রতি জীব ঠিক পূর্বপার মত হয় নাই) 

কাহারও হয়ত উন্নতি হইয়াছে, কাহার ও 

অবনতি ঘটিয়াছে। কোন আতর বৃক্ষে 

অধিকতর স্থন্বাহু ফল ফলিয়াছে, কোন 

বৃক্ষের ফল অধিকতর অম্ন-রসাক্ত 

হইয়াছে। কোন বটবৃক্ষ উচ্চতর 

হইয়াছে, কোনটা বা ক্ষুদ্রতর হুইয়। | 
গিয়াছে । জীব-সম্বদ্ধেও ঠিক তদ্রপ। 

যে স্মস্ত গাতী শত বর্ধ পুর্বে ছিল, 
এক্ষণে তাহার হয় ত,একটীও জীবিত 

নাই। নূতন এক বংশ গাভী জন্ম 

গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু গাভী-কুল ঠিক 
সেই একই আছে। শত বর্ষ পুরে 

যেমন কতকগুলি গাভী কৃষ্ণকায়, 

কতকগুলি, শ্বেতবর্ণ, কতকগুলি বৃহদা- 

কার, কতকগুলি খর্মকায়, কতকগুলি 

বৃদ্ধ, কতকগুলি সবল তক্ুণ-বয়স্ক, 

কতকগুলি পয়ন্থিনী, কতকগুলি পয়ো- 

হীনা। যাহ। গাভী-নগ্বন্ধে সত, তাহ। | 
সঞ্ল জা্বজাতিতেই মত্য। তবে 

প্রভেদ এই, প্রকৃতি এক পুরাতন বংশের | 

পরিবর্তে এক নূতন বংশ আনিয়াছেন। 

পুরাতন বংশের কিছু চিহুমাত্র লাই। | 
আর এক প্রতেদ এই, পুরাতন. বংশ 

যেমন দেশে জন্মিয়াছিল, তাহাদিগের 

পুট্টি নাধন যেমন হুইয়াছিল, তাহার! 

তজ্জপ দেহ ও গুণ-বিশিষ্উ হুইয়াছিল। 
ধু কি 

ূ 

এ ডি শ্্্ম্ষিু সি 

০ পা পপ পপ সত পন সপ 



আব আসি 

জোষ্ঠ) ১২৮৮। 
০০ জিপ প্রি 

এক্ষণকার জীব-সমূহের মধে। যে যেষন 
দেশে জঙ্গিয়াছে, যাহার যেমন পুষ্টি- 
মাধন হইয়াছে, তাহার দেহ ও গুণ 

তদন্বরপ জন্ষিয়াছে। গ্রকৃতির এ 

নিমের কিছুই ব্যতিক্রম ঘটে নাই। 

| পুরাতন জীব-সমূহ মকলেই গতানু 

হইয়াছে বটে,কিন্ত প্রকৃতি কিছুই হারায় 

নাই। তাহার ক্ষতি পূর্ণ হইয়াছে। আজি 

মহামারীতে হয় ত বহুসংখাক জীব পতিত 

ও পঞ্চত্ব পাইল, আবার এক শতবর্ষ পরে 

মেই মহামারীর পূর্বে যেমন সংখ্যা 
ছিল, হর ত শাহার সমান, না হয়ত 

। তাহার দ্বিগুণ জীবের সংখ্য। হইল। 

মৃ্থা প্রকৃতির নিয়ন মান্র। যখন 

| পৃথিবীতে যাহার অবস্থান নিষ্প যোজন, 

1 অথবা এত দুর্বল ক্ষীণকার, যে জীবন 

৷ ধারণ করা একেবারে অসম্ভব, সে 

1 তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল। 

| দেহোপকরণ-সমুদার পৃথিবীতে দিশাইয়া 

৷ গেল। তাহাতে পৃথিণী পরিপুষ্ট হইল 

৷ পরিপুষ্ট, হয়া বর্তমান দেহীদিগকে 

। পরিপুষ্ট করিল। তাহারা আৰার 

৷ নুতন জীব জাতির জন্মদাত।* হইল। 
| এক দিকে যে ক্ষতি হইল, অন্য 

দিকে তাহার পুরণ হইল। কেবল 
প্রতেদ এই, পুর্বে যে জাতি যে ল্নেকে 
জন্থিয়াছিল, পরে €সই জাতি তাহার 

পরলোকে নবদেহ-ধেশিষ্ট হটয়1,নব বলে 

ব্লীয়ান্ হইয়া, এবং মণ জীবনে জীবিত 

হইয়া জন্সগ্রহণ করিল। মৃত্য কেবল 

শপ আর 

শপ পপ” প্র এপ 

তাহার 

দেহের পরিবর্তন-মাত্র । তাহ! ইহ ও | লোক-সংখ্যার ভ্রাস বৃদ্ধি হয় মাত্র 

৯১ 

পরলোকের মধ্যপ্থিত 'ব্যবচ্ছে্দ বই আর 

কিছুই নছে। 

' মানবও প্রাপি-জগতের অস্থর্গতি। 

মনুষা জীব-জগতের' শ্রেষ্ঠ জাতিভূক্ত। 
প্রকৃতি অপরাপর জীব-জাতিকে যে 

নিয়মে স্থষ্ট করিয়াছেন ও করিতেছেন, 

মনযাকেও ঠিক সেই নিয়মে সৃষ্টি করিয়া- 

ছেন। অন্যান; জীব-জীর্চতর জ্ঞান ও 

পক পপ স্পেন ৩০ সম 0 ৬০ ৬০০০৭ টক পক ৯ ০ কাকা তাত কু 

মানবজাতির পরলোক । 
টি সি এস থপ এও ইহা স্তর ৯ শা পি জিত পাপ সপিসস্মিকসমপী স্যরি স্টন সপ পি চিজ উল ক চপ ০ রাস পসএিটকি আলি প 

ংস্কার যেমন তাহাদিথের জীবিকা 

বিধানের ও প্রাণধারণের উপযোগী, | 
মনুষে,'র জ্ঞান ও বুদ্ধি ঠিক তাহার 
ীবনোপযোগী। তদ্বাভীত এ জ্ঞান ও বুদ্ধি 
আর কিছুই নয়। তাহার শারীরিক 
দুর্বল তার ক্ষতি তাহার বুদ্ধি পুরণ করিয়। 

দেয়। যেখানে বৃহৎ বৃক্ষ জন্গিয়াছে, 

নেই বৃক্ষ-তলে ক্ষুদ্র বৃক্ষ জন্মিতে পারে | 

ন1॥ যে বনে ব্যান ও সিংহ থাকে, নে 
বনে শৃাল থাকিতে পারে না । যেখানে 
মনুষা-মমাজ,প্লোখানে সিংহ ও শার্দ,লের 
| অবস্থিি নাই! ছুর্বল, সবলের নিকট 

ভিষ্টিতি পারে না। প্রকৃতি যে নিয়মে, 

নিকৃষ্ঠ জীব, জন্তঃ কীট; পতঙ্গকে রক্ষা 

| করিতেছেন,“'মনুষধাকে ও নেই নিয়মে 

রক্ষা করিতেছেন। অন্যান্য, নিকৃষ্ট 

জীবের জন্ম-সৃত্যু যেরূপ, মন্থুষ্যেরও 

ঠিক তদ্রুপ। অন্যান্য জীব-লাতি 
যেমন বহুকাল হইতে রক্ষিত হইতেছে, 
রযাব্াতিও তন্রপ। মনুষ/জাতিও 

ংশ-পরম্পরাযর় জীবিত ও রক্িত 

রঠিয়াছে। তাহার মময়ে সময়ে 



৯২ _ আধ্যদর্শন | 'জোষ্ঠ, ১২৮৮ 
চি 

শি পি ওটি শস্প পন্থী জ ৪ জীন হীন কি ০ 

৫ 

নছিলে উপ কিছু প্রভেদ ঘটে | স্বখ-ছুঃখ-সন্বন্ধে ঠিক তদবস্থায় অনৃস্থিত (. 
নাই। দেশ, কাল ও অবস্থা-ভেদে' | এক্ষণকার সমগ্র মনুযা-সমাজের আর্ডান্ত- 
খর ত্রাস বৃদ্ধি 'ঘটতেছে। দেশ, | রিক ভিন্নতা আছে বটে) ইহার মধো 

কাল ও অবস্থ1-ভেদে মনুষ্য-সমান্দেরও | অতি বর্ধর সমাদও আর্ছে অতি 

অবস্থা বিভি হঈতেছে। মন্ুষের জ্ঞান | হুসভা লমাজও আছে, কিন্তু প্রতোক 

ও বুদ্ধি যেরপে অন্যান্য জীবজাতির | সমাজকে স্বতন্ত্ররূপে বিবেচনা করিতে 

জান ও সংস্কার হইতে প্রভিন্ন হয়াছে, |.হক্টবে। তাহা হইলে প্রতীত হইবে 

দেই বুদ্ধির কার্যা ও সেই কাধ্যের ফলা- | যে,প্রতোক সমাজের উন্নতি ও অবনতি, 
ফল অন্যন্য জীবের অবস্থা হইতে | লুধ ও ছুঃখ তাহার প্রতি বাক্তির কার্ধা- 

তাঁগার অবস্থাকে"বিভিপ্ন করিয়দিমাছে। | কলাপ অথবা আলম্তের ফল। প্রতি 

যাহা বুদ্ধির কার্ধা, তাহ। প্রকৃতির সং- | ব্যক্তির সমষ্রিতে সমাজ গঠিত। সুতরাং 

রক্ষিণী শক্তির কার্ধ্য-মাভ্র। মনুষাজাতি | প্রতি ব্যক্তির কার্ষের ও চরিত্রের ফলা- 

ও মমাজেব'সংরক্ষিণী শক্তির বৃদ্ধি যা, | ফঙ্গ লমাজে প্রতীত হয়। দশ বৎমর 

বুদ্ধিরও উন্নতি তাহা । সকল জীব- পুর্বে প্রতি সমাজের লোকের! যেরূপ 

জাতিরই ভ্ঞান ও সংস্কণ'র যেমন এক | কাধ্য করিয়াছে, তাহার প্রভাব দশ 
অথ্বা ততোধিক বিষয়ে প্রভিন্ন হইয়াছে? | বৎনর পরে পরিদৃষ্ট হইবে। ইয়ো- 

মানব-চেতন। তন্রপ বুদ্ধিশীল হইয়। | রোপীয় সমাজের বর্তমান উন্নতি এক 
অপর জাতীয় চেতনার সহিত প্রভিন্ন | দিনে হয় নাই। সেই উন্নতি উনবিংশ 
হুইয়াছে। অনান্য জীৰ-জাভিতে যেমন | শতাবীর ফল। মে উন্নতি এক জনের 

কেবল প্রক্কৃতিরই কার্ধ্য দেখিক্লে পাই, 1 চেষ্টায়ও সাধিত হয় নাই) তাহ! সমগ্র 

মানব-জাতির অবস্থা ও কার্ধোও সেই | জাতীয় জীৰন ও কার্য্যের ফল-স্বরূপ। 
্রক্কৃতির কাধ্য। মন্ুযাসম'জের উন্নতি | আবার বর্তমান বংশধর-গণ যে প্রকার 
ও . অবনতি প্রকৃতির অবস্থা ও ক্রীড়া- | শুকতার্ধ?ও অকাধ্য করিয়া বাইতেছেন, 

মাত্র । | পর-বংশে তাহার ফলাফল স্পষ্টরূপে 

স্থখ ও ছুঃখ, উন্নতি ও. অবগতি | পরিলক্ষিত হইবে । ভবিষ্যৎ বংশধরগণ 
আপেক্ষিক ভাবু- মাত্র । চারি *সছত্র ূ তঃহা সম্ভোগ করিবে। এইরূপ সমাজ- 

বৎসর পূর্বে মানব-সমাজ যে অবস্থায় | মধ্যে এক এক লোক-প্রবাহ আমিতেছে 

ছিল, এবং ঠিক তাহার পথ? বতনর ও চলিয়া যাইতেছে বটে,*কিস্ত তাহা- 

ধরে নমাজ যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, | দ্দিগের কার্যকলাপের ফলাক্ষল সমাজ-' 
আজিকার সমাজ ঠিক ইহার পঞ্চাশৎ ; মধো চিত্বকালের জন্য রািয়া যইতেছে। 

বসর জারির সমাজের নহিত উদার, মাজ-মধ্যে কেহ এ জন্মে নাই, 
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জৈষ্ট, ১২৮৮ । 
ছিল সরি ০ চিনি ই হকি চিক সি সরা 

| বৃথায় চলিয়া যায় নাই।. সকলেই 

। লমাকে__হয় উন্নত, ন! হত্ন সমভাবে 

| অবস্থিষঠ না হয় অবনত করিতেছে । 

বর্তমানে কিছুই বুঝা! যায় না, ভবিষাতে 

সকলই ম্পষ্টরূপে প্রতভীত হইতে থাকে। 

এক্ষণকার ভারতীয় সমাজ যে কত 

কালের জড়তা, ছুষ্কৃতির ফল-_-হাছ' 

আমর! এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি। স্ব 

হঈলে দেহ ও তত-সহিত আত্মার ধ্বংন 

হইল সত্য, কিন্ত দেশীর জীবনেব কার্যা- 

পরম্পরার ফলাফগুলর ধ্বংস নাই। তাহা 

ভবিষ্য পুরুষে সম্ভোগ করিতে লাশিল। 

অতএব এক লোক-প্রবাহ সমাজকে 

যে অবস্থায় রাখিয়] যাইবে, তাহার 

| পরবর্তী লোক-প্রধাহ সমাজকে তদ- 

বস্থায় 'দেখিতে পাইবে । এই পরস্পর 

লোক-প্রবাহ-শ্রেণী ইহলোক ও পর- 
| লোক-ৰাসী হইয়। জন্মগ্রহণ করিতেছে । 

৷ ইহলোকে এক লোক- প্রবাই *যেরূপ 
কার্য করিয়া গেল, তাহার অব্যবহিত 

পরলোকে যাহার জন্মগ্রহণ করিবে, 

তাহারা মেই কাধ্যের ফলভেগী হইবে 

। আমি সন্যই মরিয়া আবার ঈন্মগ্রহণ 

| করিতেছি ন1! বটে, কিন্ত আমার পর 
যিনি জন্থিবেনঃ তিনি আমার পরলো ক- 

বাসী। সার কথা এই, মানব-ক্ুল 
ইহলোকে অদৃশ্য হইতেছে, এবং মানব- 

কুল আবার পরলোকে জীবিত 

ঘর হইতেছে? মানব-কুল সমাক্তকে ধেরূপে 

| রাখিয়া, যাইতেছে, মানব-কুল তাহার 

শপ জট 

স্পা আস শা শা? শা শপপপ্ 

শপ পা পর ৯ এ সপ অপ পপ 

সপ শা সপ পা | পালা সপ সী 

সি পপ এ সপ পাপা পপ | প্িপাশ্প প 

গু 

টি -্পসপসস্্পপপপ্্প্প্্্্্্প্্্পপ্ তজ্প ফলভাগী হইতেছে। পূর্ব পক্ষে উতিত হয়।  , শ 

বা আব এপ এর রস আজ পপর ক্্ক্ুরেলে সপ | আপ ্প্পাাদপাশা ৮ শশা 

মানবজাতির পরলোক । ৯৩ | 
বসি উই ৯ উপপািহিউতপ ২০০-৩ আ ৪ নি, চি সি এপ ৭-এক ওক এ রি £ 

আমবা মানব-সমাজকে যখন এইরূপ | 

মময় স্বারা বিভক্ত করি, তখন আমর | 

ধানব-জাতির ইছুলোক ও পরণলাক | 

কি; বুঝিতে পারি'।' এই ইহলোক | 

প্রতাক্ষ-সিদ্ধ, পরলোকও প্রতাক্ষ-সিদ্ধ । 

মানব, ইছলোকে ধ্বংস হইতেছে বটে, | 

কিন্ত' পরলোকে জীবিত হুইতেছে। | 

প্রকৃতি দেখে না, তুমি বন্ধুমান রছিলে | 

কি না, প্রকৃতি দেখিবে) মানব বর্তমান 

ধছিল কিনা । ইহণোক ও পরলোকে 

মানবজাতির ক্ষতি পুরণ হইতেছে কি 

ন1। অদ্য কতিপয় ব্যক্তির ধ্বংস হইল 

বটে, কন্তু অধ্যই অপর কতিপয় ব্যক্কির 

জন্ম ও উৎপত্তি হইল। প্ররন্িঃ মানব- 

জাতিকে ইহলোক হইতে অপসান্তি 
করিয়া! পরলোক জীবিত করিল। 

প্রকৃতির নিয়ম একই । তিনি গে।) 

মহিষকে' তে পরলোক দিয়াছেন, মন্তু- 

র্যকেও দেই পরলোক দিয়াছেন। 
সমাজ্স্থ প্রতি রাক্ির কার্ষোর উপর 

যখন * মানব-জখতির পন্লোক নির্ভর 

করিতেছে) তখন প্রতি ব্যক্তির উচি-ত-- 

সেই পরলোঢুকুর উন্নতি. সাধন করেন। 
যিনি যে সমাজভূক্ত হউন না কেন,তাহার 

সেই নমাজের যথাবিধি উন্নতি* সাধন 
ক্িবাঁর জন্য একান্ত চেষ্টা কর! কর্তৃব্য। 

আমাঁদিগের দেহ ও*আাত্মা সকলই ধ্বংস 

হইবে সূতা, কিন্তু আমরাই আবার 

সন্তানন্বেপে সমুত্তূত হইলে, পরলোকে 
আপনাদেরই কার্যে ফলভাগী হইব 
এই কথা বলিবা-মান্র একটা জটিল 

সস পপ: স্পিন শিট িদাশ্পীশপিলি শ্পিিিিিত্িসি 



[৯৪ £ আধ্যদর্শন.। ক্োষ্ঠ), ১২৮৮) | 
০১ 

ধাহারা আত্মার অমরত্ব বিশ্বাম | লোকের নখের প্রতি উদাসীন হইয়া] | 
করিয়া অন্যবিধ পরলোক . শ্বীকার | অনেক প্রকৃত ও সামাজিক সাঁস্ুষ্ঠান 

করেন, তাহার] খলিবেন, মৃতুতে যদ্দাপি | হইতে নিবৃত্ত হয়। মানব আপন প্রকৃতি- | 

আমার সমুধায় ধ্বংস হল, তবে আর | ধর্থে মালস্য পরিত্যাগ করিব, এবং 
আমিই সপ্তান'রূপে কি প্রকারে সম্ভৃত কার্ধেয ও সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। | 

হইব? আমার ত কিছুই রহিল না) | যতদিন ইউরোপে পরলোক ও ধম্মের ূ 

তবে আর আমি কই? আমি আর ভাব প্রবল ছিল, তত দিন তাহার অধিঞ্চ 

পরের জন/ইহজীবনে কই পাইব কেন? ! সামান্বিক উন্নতি মারধিত হয় নাই। 
আমার সৎ্কার্যে প্রবৃতি হইবে কেন? | ভ্রতবর্ষে ধঙ্মের ভাব ও পরলোকের | 

এই" পূর্বপচ্ছে আবার মেক গ্লোড়ার | ভাব রিপু-কপে প্রবল থাকাতে, ইহা । 

কথা উত্থিত হৃহল। আমর! পুর্ধে | অধঃপাতে গিয়াছে। এই ভাব 
এক স্বতন্ত্র প্রন্তাবে প্রদ্দশন করিয়াছি, ! যে পরিমাণে কমিবে,। যে পর্মাণে 

মানধজান্তি* কতদূর স্বর্গ ও নরকের | ভাব্লতবাসিগণ প্রক্কতিস্থ ও মানবী; 
বিশ্বাম দ্বারা হহজীবনে চালিত হয়। [“প্রকৃতি-ধর্মে ডণ্ডেগিত হইরা কাধ্য; 

শুদ্ধ নরক যন্ত্রণা-ভয়ে অল্প লোকেই পাপ | করিবে, মেই পরিমাণে তাহার উন্নতি- 

হইতে নিবৃত্ত হয় এবং অল্প লোকেই শুদ্ধ | সাধন হইবে । ইউরোপে ক্রমশ যেমন 

স্বর্ঈ-সুখ-ভোগ জন্য দান ভিন্ন অন্যান্য | ধম্মের উষ্ণতা শাতল হহয়। আসিল, 

মৎকাযে। গ্রবৃশুড হইয়। থাকে 1 এক্ষণ- | অমান তাহার প্রকৃত উন্নতি আপন্ধ ৰ 

কার সমা্গের উন্নতি য়ে শুদ্ধ পরলোক 1 হইল “আমর! এ কথা বাল না, মানও 

বর্্বাস দ্বারা, পাধিত . হইয়াছে, তাহা ূ প্রকৃত ধশ্ম হুহর্তে বিচুুত হউক, কিন্ত 

| আনি পধ্/্ত প্রমার্ণিত হয় নাই। | আমর) খাল, প্রত ধয় ক, তাহা অগ্রে। 

| মানবের যশোলগা। ও _হুখেচ্ছ। এত | নিপাত হউক। যাহা এত কাল ধম! 

প্রবল) তাহার আত্মস্তরি তা, আত্মাদর, খায় প্রচালত আছেঃ তাহার মধে। | 

| এবং ,আত্মগ্রস।দের সথখলিগ্পা ,ও এত | প্রর্কত ধন্ম কি এবং তদ্মধো কত অপধন্ম 

| প্রথল যে জ্বাহার সংকাধ্যের প্রবৃত্তির | ধন্মপ্ূণে প্রাথত আছে, তাহা আধুনক 

অভাব হয় না, ইহ জীবনেই সুখ- | সমাজের খিচার্ধ্য বিষয়। মানব-সমাজ | 

মস্ভোগ করিব, এই ইচ্ছাও মৃনবজাতির ূ এত প্রাচীন হইয়াছে, মানব-ইতিধান | 

অধিকাংশকে - কাধে ও স্র্ঠানে এত পুরাতন হইয়াছে বে, এক্ষণে প্রাচীন ৃ 

[সিয়োজিত করে। যাহার! নিতাস্ত | মতামত সকলের অপেক দূর পরীক্ষা ৃ 

|,পরলোকের প্রতি তাকাইয়া থাকে, | হুইগাছে। তন্মধে! কত দুর ,নত্য ও | 

| ভাছাদিগের মধ্যে অনেকেই বরং ইছ- | অসত্য আছে, করিব এত কালের | 

সপ সস 

৯. রগ 

শা পাট শশী এ 



১ পু পু 

জৈ&, ১২৮৮। . বঙ্গ-বিধবা: ও সংক্ষিপ্ত সমালোচন | ৯৫ 
সীট ০ সপ রি পাপ ৮০ মারজান 

নামাজিক পরীক্ষার এক বার ততমমুদধায়ের| অন্ধ মত, অজ্ঞানতা-মুলক কুসংস্কার ও 

বিচ। করা আবশ্যক। পূর্বকালে | অপধর্মের বিশ্বাসাদির পরীক্ষা করিবার 

কোন বিষয়েই সর্ধ সমাজের পরীক্ষা! | বিলক্ষণ সুবিধা! হুইয়াছে। একফণে 

দ্বার তত্বনির্ণয় করিবার পন্থা! ছিল ন1। | নকল বিষয় আলোডিত করিয়া) এত 

এক্ষণে পৃথিবীস্থ সমস্ত স্মাজ এত দূর | দিনকার শ্রতিহামিক জ্ঞান দ্বার ও 

পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আমিয়াছে, এবং | সমাজতত্বের পরীক্ষা দ্বার। প্রকৃত তত্ব- 
সকল সমাজ-সল্পকীয় জ্ঞানের এত বৃদ্ধ! নির্ণয় কব উচিত। 

হইয়াছে যে, এক্ষণে সেই ুর্বকালীন | | শ্রীপু-_. 

রি... আচ ০ উর সা 

বঙ্গ-বিধবা | (১) চা 
কে আছে এমন (বল) আমা্দর মত 

জনম-ছুখিনী, অনাশিনী আর এ তিন ভূবন । 

গেছে সুখ যত ছিল সমুদয়, হারায়েছি যবে পতি-দেবতায়, 

গতি-হীন হ'য়ে আছি বন্মুধায়। ঘটেছে ললাটে জীবনে মরণ। 

সবে বলে শুনি শাস্ত্রের বিধান, অবিভেদে জীব মঙ্গল নিদান, 

বিধবার ভাগো" অমি খরশান, কেন তবে হেরি হায়) 

দরয়া-মায়া-পূর্ণ এ ভারত-ধাম, এ হতভাগিনী জনে কেন. বাম, 

কেন তবে মোর কাদি অনিশ্রাম, শুনেও শ্রবণে করে,না শ্রবণ। 

ৃ কারে বলি দুধ ক্ষেবা গুনে আর, কে আচ 'জগতে.বলিতে আমর, 

আশ্রয়-বিহীন তরঙ্গেরি ভূণ মত ভাপি অনিবার, 

অনন্ত ছুঃখের এ প্রবলানলে, কেন দহি মোর কি পাপের ফলে, 

দোষ দিব কায়, কারে! দোষ নয় সকলি ললাট-লিপির লিখন । শ্রী, না, চ। 

তল ০ 

প্রাপ্ত-গ্রন্থের সতক্ষিপ্ত সমালোচন। 
বসন্তোপহার (্লীতি কাবা-সংগ্রহ)। | পড়িয়া উঠিতে পারি নাই, বোধ করি, 

রায় যঙ্্রে মুদ্রিত, মূলা ॥* আনা। | ভজ্জনা গ্স্থরর্ত কষুন্ধ হইয়া থাকিবেন। 
»]| বহুপ্ঘন হইল, এই কাব্য অমোদের হত্ত, | সিটা কালেজের সম্পাদক, বাবু উমেশ 

গত হইয়াছে । অনবকাশের নিমিত্ত: চন্্র দত্তের নামে বসস্তে!পছার উৎসগাঁ-* 

ৃ (১) রাগিপী বেহাগ-সতাল একতালা। রি ) 
০০০১১০০৬০১৩ 



০ ২৯ পাশিস্পী শি িস্পিশপীওি শশা সপাশীশীী টিটি শশী শি টি 

ঢ 

(উপদেশক ফথার চিত্রিত হইয়া থাকে--. 

৯৬ , আধ্যদর্শন | জ্যেষ্ঠ, ১২৮৮) 
সস পপ, পলি সত এ তে উস টি এ আন জিত জে বর ০৯৯ পস পা পপ এজ | সস 2০০০০ ০৭ পর 

কু ভইয়াডে । উমেশ বাবুকে ছুচরিত্রের | বলা আবশ্যক, বঙ্গের প্রতি সন্দর্ভে 
আদর্শ পুরুষ বলিয়। উপহ্থার দেওয়ার | বাঙ্গালার মুখোজ্জল পুরুষ- কুলের উদ - 

কাখচকাঞের €লখনী সার্থকতা লাভ |ল্লেখ করিতে গিক্কা * দ্বাররুনাথ,”, 

করিয়াছে। গদ্দো“উপহার দিতে গিয়া | “মাইকেল” ও প্রীনবন্ধুর”, ন্বা'মোল্েখ 

রি যতনের (ধন) উপহার, দিয়াছেন, | করিলেই যথেষ্ট হইল না। এবং প্বস্ধিম? 

“ যতনের রঙন দিলেও ত স্থন্দর সন 

হইত! 
“আমর! প্থসস্তোপহার নামের অন্ু- 

মোদন করিতে পারিলাম না। কেনন! 

সন্দর্ভ-গুলির প্রকৃতি বুঝিয়। দ্েখিয়াছি। 

সমাজ-দুর্গাতি নাটকে ও ধর্ম পুস্তকে, 

নবাধানে ও প্রহমনে বক্ততাঝ | 

গৌরবের একশেষ হইতে পারে না। 
অন্তীত কালে অনেক মহাপুরুষ ছিলেন-- 

বাহার। বাঙ্গালায় এক একটা নবীন 

যুগের প্রাবর্তনা করিয়া গিয়াছেন_- 

ধছাদের বিষয় সর্ব প্রথমে ও প্রধানত 

বল! আবশ্যক ছিল, তাহাদের পবিত্র 

কাবে।ও হওয়া আবশ্যক । আহলাদের ; নামামলি প্রতি বাঙ্গালির ষপ-মালার 

মছিত বলিতেছি)এই কাবো মমাজের বর্ত- 

মান অপর্ষ্ট চিত্রের প্রতি কটাক্ষ আছে »| মধ্যে রাজ! রামমোহন রায়ঃ রাজ। 

স্বতরাং ইহাকে দেশের একটা শুভ লক্ষণ | রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বর চন্ত্রগুপ্ত কিশোরী 

বলির! নির্দেশ করিতেছি । ইহার কোন | চাদ মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। 

“রমেশ” “ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ” ও “সাধু | 

কশবের"নামে বর্তমান কান্লক বাঙ্গালার। 

1 

পপ 

ন্যায় ববহার্ধ্য হওয়! উচিত। তাহাদের, 

ৃ 
কোন কবিতা ইতিপুর্বে নংবাদ পক্জিকায় | বর্তমানকালিক বহুল দেশহিষৌ, | 
প্রকাশিত হইুয়াছিল। কবি ভূমিকার এক | সমাজ-নংস্কারকরগ্রস্থকার ও ধার্মিক বাক্তি 

স্থানে লিখিয়াছেন--“বঙ্গভাষার মগ্ধিতীয় | আছেন, তাহাদ্দেরও নাম কীত্তিত হওয়! 

লেখক তওপুর্ব বঙ্জদর্শন-সম্পাদক য়ে | একান্ত প্রার্থনীয়। যাহ হউক, সি 
ক € 

শ্রেণী লেখক,” নেই শ্রেণীস্থ এক বাক্তি | পুর্তকের এই দোষ বাদ দিলে, অনায়াসে 

গ্রস্থকর্তার কবিঠার প্রশংসা করায়,তিনি | বলা যাইতে পারে--আমাদের দেশে 

এই পুস্তক-ঞ্কাশনে সাহনী হইঃছেঁন | | এখন বঙ্গীয় মহাকাবা; খণ্ডকাব্য ও গীতি-। 

এই অজ্ঞাত-নায়] সমালে।চক্ধিনিই | কাব্যের উন্নতি হইতেছে এবং সেই 

| হউন, তিনি সৎ পরামর্শ দিয়াছিলেন, | সঙ্গে সেই শ্রেণীর পুস্তকাবলির তুরি 
 অবশা বলিতে হইবে। 'আক্ষেপের প্রচার চলিতেছে ॥ এই পুস্তক তাহার 

[ওয় ইহার মধ্যে যে স্ল অগক,অস্ফুট | অন্যতম প্রমাণ । ফল,কাব্যামোদী ব্যর্থ | 

মত ও ভাব রহিয়াছে; সেই গুলিনা | বসক্কোপহায়ের সরস করিতা পাঠ, 

খাকিলেই তির 2 ক, স্থলে করিলে, বারের হইবেন। 
পটিতস্পিতিত শা তি শসা ০০ পশম শিস পাশ শ্িিশিশিশিট শী িস্পা তি ১ পিশিশাশ িশটিশীন শিপ? (০ 

| 
] 

| 
| 

া 
[ 

1 
1 

| 
|] 
1 



( আয, ১২৮৮ । 
০ ৯ টস টিপ ও রন এসি 

সমর-শেখর । ৯৭ | 
টিসি এ হিসি এনসিসি ৬.৯ ০৬ ল্ত পিপি টি হবার বি 0০৯৯ (ই এরা, 

সমর-শেখর 

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 

| 

ূ 1416 7০121151957, 002009)0 0 98)09+-86-911009 

| 789 1980) ০ 317666 0595৩ 812710)8,28 

ূ 

রাজি-বিরাক্সিত দাস্ত সিংহাসনোপরি 

কালিকৃটাধিপতি সামবিণ উপবিষ্ট হইয়। 

পারিষদধর্গ-সমভিব্যাহারে কি বিষয়ের 

কথোপকথন করিতেছেন । সন্মুখে-- 

ঈষৎ দক্ষিণে কালক্টগ্ৃদয় তবানীশঙ্কৃব 

আমীন হইয়া মনোমধ্ কু-পরাধর্শ, 

জালের স্থজন করিতেছে । সন্মথে ও 

ইতত্তত নগরের কতিপয় প্রধানতম 

গ্রজাগণ এবং প্রধান সেনাপতি বীরেন 

পিংহ বিনীত ভাবে উপবিষ্ট হইয়] 
নৃপতির পরামর্শ শ্রবণ করিতেছেন এএবং 

সময়ে সময়ে স্ব স্বপ্মভামত প্রকাশ 

করিতেছেন । অন্যান্য পিবসাপেক্ষা 

অদ্য সভাসদ,গণের সম্ধা! সর্বাংশে 

নাম । উপস্থিত মকলেরই অন্তঃকরণ 

বিষণ ও গম্ভীর ভাবাপন্ন। সামরিণ 

চতুর্দিকে কুটিল দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়! 
বলিয়া উঠ্ঠিলেন, “এ নগরমধ্যে কি 
কেহই নাই যে; হুরাত্মা দশ্গাদিগের 

আবাস-স্থান * জ্ঞাত করাইয়া রাজ্যের 
পরমোপকার করে। অধ্যই যেন নগর- 
মধ্যে ঘোষণ।*পত্র প্রকাশিত কর! হয় 

| যে, থে ব্যক্তি ঈহাগণের অস্থুসন্ধান 

প্র 

০৯৯ কাপল পিসি 4 

স্বিষ্তীর্ণ সভামগুপস্থ বিবিধ রতধ- | 

টি সথ .. 

--7%%/ 22/047৫. 11. 

করিতে পারিবে, সে রাজকোষ হইতে 

সমধিক পুরফ্ষার প্রাপ্ত হইবে ।--মার 

গোয়া হতে কালিকুট পথ্য্যস্ত সরুলেই 
যেন সতর্ক ভাবে পর্দা » অবস্থান 

করে? অল্প-মাত্র অন্কশ পাইলেই শাস্তি- 

রক্ষকেরা যেন তৎক্ষণাৎ তরুহা!র অন্ু- 

সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। কেন না, আর 

উপেক্ষিত হইবার নহে, দিন দিন ছুষ্ট 
দিগের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্রম 
রাজো রিশৃঙ্খলা] ও বিশুদ্ধ শাসপ- 
প্রথালীর জর্তিশয় অপকলঙ্ক ঘটিতেছে | 

“প্রভুর অনুমান সম্পূর্ণই সতাট কেন 
না পুর্বে এ রাজ্যে” কেহই চৌর্ধ্য-শব্ের 
অর্থ বুঝিতে পারিত না,*কিস্ত আজ 

কাল, তা শ্রবণ-মাত্র সকলৈই ভয়ে 

সঙ্ক,চিত হইয়া” যায়।” তবানীশক্কর 

গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন “বলিব 
কি, নুশংসদের দৌরাত্মা এত দূর বুদ্ধি 
পাইয়ছে যে, নিরাশ্রয়া অবলা-জাতিও 
নির্ধিছ্ে অবস্থান কাঁরিতে পায় “না। 

চৌ্ঘযবৃততি দুরে থাকুক, প্রত্যহ অসংখ্য || 
নরনারী *হতযা করিয়! মানব শোঁপিত-ঃ 

পাত-কলক্ষত্োতে হিমল সামনিণবং ংশের; 

শুভ্র বশ-প্ত পমুদীয় একবারে ভালাইয়। 

১৩ 



| ৯৮ আধ্যদর্শন | আষাঢ়, ১২৮৮। | 
এরা ক" ক 

সরল 

অনতিবিল্ঘে তাহার বথাথ তত্ব অস্থু- | 
সন্ধান করিয়। রাজের শক্রদ্দিগকেস্এথিনষ্ট | 

কর! উচিত হইতেছে ।-_-নতুব1,ইহার পর | 

সমধিক অনিষ্ট সংঘটিত হইড্রেপারে ।৮ | 
সামরিণ তৎক্ষণাৎ সন্ভাসীন মেনা- | 

পতিকে অর্পনংখ্যক নৈনিক পুরুষ ও | 
এক জন নিপুণ নায়ক নির্বাচন করিয়। ৃ 

তাহাদের অন্ুমন্ধানে নিযুক্ত করিতে | 
অন্থমতি করিলেন। সেনাপতি উখিত 

ভ। «এক দিন জনশ্রুতি উঠিল- | হইয়া প্রণাম করত বিদায় গ্রহণ 
সততীশসিংহ নামে কোন বাক্তির 'লহিত ; করিলেন। পর্দয় গমন করিয়! তিনি ; 
রমেশ ছন্দ যুদ্ধ 'করিতেছিল--নাগরিকগণ | পুনর্বার প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং 

অনেকেই দেখিয়াছে ॥। সামরিণকে সম্বোধন করিয়। বিনম্র স্বরে 
স|। “ইহা কোন্ স্থানে হইয়াছিল, ; বলিলেন “প্রভুর ষদ্যপি অনুমতি হর, 

দিতে আরম্ভ করিয়াছে 1--মামার "এই 

বার্ধাকা-_-এই বয়সে না ঞানি, কি দারুণ 

আঘাত প্রার্ধ হইতে হইবে ।” 

, নরপতি জিজ্ঞাস! করিলেন - 

ভাল রমেশ কয় দিবস নিরুদ্দেশ"?"” 

ভবানী। “আজব পইয়া প্রায় এক 

পক্ষ হইবে।” 
মা। “তাহার পর আর কোন 

প্রকার লমাচার পাও নাই ?” 

পপ” শম্পা পপ 

| জান?” তবে যাইবার লময় শ্রচরণে এক নিবেদন 
, ভ। “আজ্ঞা--কোন অনির্দিষ্ট পর্বত- | করি।” “ভাল, কি তাহা! বল-_শুনিতে 
প্রদেশে ।” ইচ্ছা করি।” সামরিণ অন্য মনে 

প্রকার অনুসন্ধান করিয়াছিপে ?” সিত হইয়। বলিতে লাগিলেন “প্রভো ! 

ভ। “করিয়াছিলা বটে, কিন্ত আমি আপনার দাস, অন্যান্য 

তম্মধ্ কিছুই সত্য' বলিয়। অনুমান | নামান) বেতনভোগী হইতে উচ্চ-পদস্থ 

হয় না। কেহ বলে রমেশ সতীশসিংহকে | হইলেও, রাজাজ্ঞা খগুন করিতে কখন 
বধ করিয়াছে, আবার ভ্েহ কেহ বলে, | সাহনী নহি। কিন্তু জ্ঞানিগণেরও 

সতীশ রমেশকে নিহত করিয়াছে | কালক্রমে বুদ্ধি-ত্রম ঘটিয়। থাকে। 
ৃ কিন্ত এতছুভয়ের কোনটা মত, তাহা | তঙ্জন্য তাহাদের হিতার্থী ভৃত্যদিগের 
| বুষরা উঠ] "ছুফর,-_ কারণ সেই. দিন | তদ্দিবয়ক যুক্তি প্রণিধান করিয়া গ্রতূ-সপনি- ূ 
] হইতেই উহ্থাদেক উভয়েরই আর কোন | ধানে জ্ঞাত করান উচিত; এবং তাহারাও র 
প্রকার অঙ্থমন্ধান পাওয়া মার নাই,। : তজ্জন্য ক্ষু্ধ ন! হইয়। বরঃ সন্তষ্ট হইয়। | 
যাহা হউক,আমার নিশ্চয় বোধ ₹ইতেছে | তাহাদিগকে ধন্যবাদ দেন। প্রতুর বর্তমান | 
1 রে পাপি্ঠ দ্ুগণই তাহার কোন : বিষয়ে (এ দাসের বৃষ্টতা মার্জন। - 
ৃ [ইবন করিয়াছে । প্রভা | ও করিবেন ) অধিবেচকত1 দর্শন করিয়া. 

| 

সা। “ তাহার পর ঠোমরা কোন । অনুমতি করিলেন । মেনাধ্যক্ষ আঙ্া- 

| 

| 

নুর - নি 
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শশী
] 

ধীরেজ সিংহ ইতস্তত করিতে*| অবশ্যই তাছ! বোধগমা হইবে ।% 

লাগিলেন । “তবে অনর্থক রাজাবমানন! কি নিমিত্ত | 

ভবানীশঙ্কর তাহা বুঝিতে পারিয়া! করিতেছিস, রা রি 

| কছিলেন-“তুমি নির্বোধ, আর আম" 

দের অপেক্ষাও শতগুণেঞ অ্পবুদ্ধি 

ব্যক্তি; কেবল উচ্চপদপ্রাপ্ত হইয়! 

মাপনাকে বৃহস্পতি অপেক্ষা জঞানবান্ 

মননে কর;)--ভাল, অদ্য বর্তমান 

বিষয়ে আমাদের কি অবিবেচকত 

দেখিলে 1” 

“মাভ্ঞা, যে হীনবৃদ্ধিতা হেতু নির- 

পরাধী দন্্মাত্মা শশিশেখর পদচ্যুত হয়েন, 

এবং পর্ট,গিজগণ ভারতবর্ষে প্রশ্রয় 

প্রাপ্ত হয়।” 

বিচার-মূড় সামরিণ ও ছশ্ বৃত্তি 

ভবানীশঙ্করের মর্্স্থল এই তীক্ষু বাথাণে 

বিদ্ধ হইল। তাহার! উভয়েই একরূপ 

কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিলেন মূর্থ! 

সে বিষয়ে কাহার নিব দ্ধিতা। তাহ। 

তুই কি প্রকারে জানিবি?? 

«আজ। । যাহারই হউক, প্রতৃর 
হইতে বহির্গত 

হইয়াছিল ।” 
ভবানীশঙ্কর অধিকতর ক্রুদ্ধ গ্রে 

কহিলেন_-“ধীরে ! তুই আপনার 
মৃতুৌদোপান আপনিই ল্যজ্জন করি” 
তেছিন। এত বড় ম্পর্ধা--রাজ-সরি- 

ধানেই ,রাজগিনা! ।-*এধনও ভবিষ্যৎ 

ভাবিয়া কাধ্য কর্।” 

«দে বিষয়ে আপনাকে সতর্ক করিতে 

হুইবে না, আমার এ হীন বুদ্ধিতে 
পপ শপপশশী শন শিপ শিশিসপীস্পি শতশত 

“সত কথা বলির)? তাহাতে মান | ৰ 

আর অপমান কি” | ূ 

ভবে কি এখনও বলিবি যে। মে ূ 

বিষয়ে আমাদের পোষ ছিল ?” ৃ 

*সহত্র বার। যত ক্ষণ না *বাগিক্ট্িয় 

আপন কার্যকরণে বিরত হইবে,-- 

তত ক্ষণ" বলিব--কালিকৃটাধিপতি 

সামরিণ ও তাহার মন্ত্রী নভবানীশঙ্করের 

বিচাঁরবিহীনতা! বশত নিরপরাধী 

ধার্শিকবর মন্ত্ি-গ্রধান শশিশেধর পদচ্যুত 

হইয়াছেন এবং ইয়োরোপীয়গণ 

ভারত-মাতার সদয় পদাঘাত করিতে, 

সাহসী হইয়াছে। যে ভূপতি খলের 

চাতুরী না, বৃবিয়া, হিতাহিত মমযক্ র 

বিবেচনা না করিয়া, আপনার জন্ম- 

ভূমিকে, আপনার রক্ষিত রাক্্যকে 

অক্রেশে" শক্রহস্তে প্রদান করে। ০স 

ভূপতি-নামে কখনই বাচা, হইতে 

পাবে না)? এ 

সামরিণের সর্বাহগ এই দারুণ বাঁক)" 

নলে দখ্বীভৃত হইল, প্রতি লোষরদ্ধ | 

দিয়া*ধেন জনস্ত অগি-ন্ভুলিগ নিম ৃ 

হইতে লাগিল? ব্রিযনম ক্রোধবেগ / 

ংবুরণ করিতে ন1 পারিয়া, সিংহাসন | 

হইসে লৃদ্ক দিয়া ভূমে পতিত হইলেন | 

এবং নিজ কোধ হইতে তরবারি নিক্কো-[ 

ধিত করিয়া “পাঁমর 1 এই তোর মূর্থতার | 

প্রতিফল গ্রহণ কর্ ” ধলিয়া ধী্টরক্ত্রের | 
সপ ৮ পাপা স্জজিলপী পি শলাসপাশী সিসি পা শিসপিসসী পিসী কত আপা 



স্ব ক শি 

০০ রর রি 

ধ্হঃ ্ 

| অন্ত্রনিপুণ সেনাপতি “এ আপনার 
৮ উদ্যম। নিরস্ত হউন। কেন 

| সভাস্থলে অপমানিত হইবেন ।--ও 

| আশ! পরিত্যাগ করুন,” বলিয়। 

আপনার অনি বাহির করিয়া আত্মরক্ষা] 

| 

ৃ 

করিলেন। মূর্খ সামরিণ কিছুতেই ' 

নিবৃত্ত হইল না। বারংবার কটুক্তি 

প্রকাশ করিয়া,ধীরেজ্রকে আঘাত করিতে 

চেষ্টা করিল।' কিন্ত তাহার* সকপ 

| উদ্যম বিফল হুইল । এত ক্ষণ ধীরেন্ছ 
॥ 

ৰ ফেবল আত্ম-রক্ষাতে বিত্ত ছিলেন ; 

| কিন্তু রক্তর্মাংসের শরীরে আর কত ক্ষণ 
| ধৈর্য্য থাকে 1-্রাজাধমের তৎসমুদায় 

| পরুষ বচন আর সহা করিতে ন। পারিয়)। 

আপনার তরবারি-চালন-নৈপুণো তাহার 

| হত্ত হইতে অস্ত্র ভূমে পাঁতিত করিলেন । 

এই জ্মবসরে ভবানীশঙ্কর “গ্রহরি_- 

গ্রহরি 1” হলিয়। বরংবার, চীৎকার 
| করিতে লাগিল। শ্রবণ-মান্র 'কতিপয় 

| প্রহরী ভ্রুত বেগে সভাভিষুখে ধাবিত 

| ছইল। ূ 

ূ “সাবধান--সাবধান, মূর্খতাবশত 

| আপনার প্রাণ কেহই হারাইও ন1” 
| বলিয়া ধীরেষ্্র অনি-হস্তে ভাহাদের প্রতি 

( ধাবিত হইলেন |. যে ছুই এক জন্ভাহার 

' বিরুদ্ধে অস্্রধারণ করিতে সাহসী হ্ই্বা- 

(ছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ ন্বোর জদার্ভলাদ 

ক্ষরিয। তৃতলে পতিত. হইল । অবশিষ্ট 
সকলে আস্ফালন কসিতে করিতে বেগে 

চনুর্থিকেপলারন করিল ।, 

পপি টা শী িশিটীর্টী শত 05 ৯2 পপ ১পাশিলবিশী্ি 

আয়া, ১২৮৮। 

প্রতি আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন।।.. ধীরেন্্র পুনর্ধার সভাতলে আসিলেন, 
““সামরিণ ! অদ্য মুর্খের ন্যায় হে সু কর্ণ 
করিলে, ইস্থার প্রতিফল এক পক্ষ-মধ্ো 

প্রাপ্ত হইবে। এ গুন পর্ত গিজগণের 

তোগ্র-ধ্বনিতে হুমুদ্র-কুল আবার প্রতি- 

ধ্বনিত হইল!” 

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ । 

৪৫0 ৪008, ৮০ ইশ | 
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27৮6 77010 0] 676 15195. 

উল্লিখিত ঘটনাবলির চারি দিবন 

পরে একদ! সন্ধ্যাকালে পাঞ্জোরের ক্ষুদ্র 
শৃঙ্গ-সন্ুখস্থ এক প্রকাণ্ড শালতরূ-তলে 

কয়েক জন সশস্ত্র পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া 

বৃক্ষমূলানীন অপর পুকুষদ্বয়ের কখোপ- 
কথন শ্রবণ করিতেছে । ইহার উভয়েই 

একটী বৃহৎ অনতিদীর্ঘ মূলোপরি 

সদ্দুখীন ভাবে উপবিষ্ট । বৃক্ষের এ মুল- 

দেশটী ভূমি হইতে এক হস্ত পরিমাণে 
উচ্চ, “অথচ তৎ্সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুর 

হইতে সহসা বোধ ছয়, ষেন কোন এক- 

পদ ভয়ঙ্কর রাক্ষন সগর্বে পদ্ববিক্ষেপ 

করিতে গিয়া, নিরুদ্ধচে্ হইয়া] দণ্ডায়- 
মান রহিয়াছে। 

বন্ত।-্বয়ের সজ্জা সমার্ৃভিঙ্ন। এক 
জনের পায়জামা ও অঙ্গরাখা রৃষ্বর্ণ 
বদাত দ্বার! নির্শিত। যন্তর্কে উত্ত্বল, 

4 

 আক্িমতিত টুপি,--উন্নত ললাটের' অর 



আবাঢ়। ১২৮৮! সয়য়' শেখর 1 ॥ ১০৯ 
॥ পাপা ্প্প্বযস্পা্ত্প্প্প্প্পি্ি্তপপপপাপপাাানপাা 

্ 

| ভাগু ও অপর পার্থর সমস্ত শ্রীবাদেশ 
পর্যন্ত দুঢ়মংলগ্র । অজরাখা কটিদেশ 

ৃ পর্য্যন্ত গমন করিয়া পায়জামার সঠ্তি 

সপ্থিলিত ॥ এতছুভয়ের মিলনোপরি 

শুভ্র চণ্কটিবন্ধ স্থাপিত, বাষে পার্ট 

ধড্া ; চম্্রকোষ লত্বমান, দক্ষিণ হস্তে 

হুদীর্থ ফলক-তূমিতলে নিক্ষিপ্। 

অপরের পায়জামা ও অন্রাখ। শামল 

বর্ণ মকমল-নির্ষিত ; যন্তকে উজ্ঞলো- 

জল 'রত্ব-মগ্ডিত, সৌ বর্ণ-পুর্ণচন্দ্র শোভিত 
বিচিত্র শিরন্ত্রাণ। জরির কটিবন্ধে সশস্ত্র 
চাকচিক্যশালী ধাতু অসি-কোষ 

বিলখিত ।-_এতগ্তিন্ন অন্য কোন অন্ত 

নাই । পার্খস্থ শ্রোতৃগণের বেশবিনাস 

প্রায়. পূর্ববধণিত পুরুষের দমতুল্য ১ 
কেবল তাহাদের মস্তকাবরণি শুভ্র, 

নিরলক্কার, বনাত-্বিনিম্মিত )--ইছাতে 

বোধ হয়,ইহার! সকলেই পূর্বোক্ত বীর- 
পুরুষের অন্ুচর হইবে । ষ্মপর বীর 

পুক্ুষের বেশবিন্যাঁসে তাহাকে বিভিন্ন 

সাম্প্রদায়িক ৰলিয়। অনুমান হয়। বস্তত 

তাহাই বটে ॥ ইনি ছুরাআ্মা সামরিণের 

ন আল্ঞাবিদ্বেষী সেনাপতি-ধীক্েন্্রসিংহ। 
যে দিবস ছ্রাচার সামরিণ ও ভবানী- 

৷ শঙ্কর তাহাকে সভাস্বলে অপমানিত 
| করে»তিনি নেই দিবস হইতে, পাপর্লাজ্য 

' পরিত্যাগ করিয়া সসরশেখরের নিত 
' মিলিত হুইম়্াছেন্॥। সমরের সহিত 
ইহার পুর্ব হইতেই বিলক্ষণ সদধালাপ 

, ছিল, গুক্ষণে একজে এক দললভূৃক্ত হইয়! 
| উদ্ভয়েই বসথিক সন্তু হইলেন) 

শিট শিশি্াশিশশাশশীস্পীশীশ্িও শিরা শিী 

' ধীরেজ্র, পমরের “ফলক-দণ্ড ধারণ 
করিয়া ঘলিতে লাগিলেন “যে দিব 

মূর্খ রমেশ সভীশ-সিংহকে গচিমার 
উপত্যকার সদর্লে আক্রমণ করে, 

সনাতন ভাহারু পর দিবলেই নগর-মধ্যে 

ঘোষণ। করে গে, দতীশ-নিংহ কর্তৃক 
রমেশ নিহত হুইয়াছে। ক্রমে জনশ্রুতি 

উঠিয়া কখন তাছার বিশ্পরীত, কখন 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন ঘেষণাপত্র প্রচার 

কন্তিল;-ফলতঃ €কহই তছ্িবরের 

যাথার্থয বোধগম্য করিতে" পারিল না, 

কেন না সতীশ-সিংহ সেই দিন হইতে 

আপনার বাটীতেই ছিলেপ আর রমেশ 

কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে । তাহার ছুই 
দ্বিবম পরে নলামরিণ তদ্বিষয় অবগত 

হইয়] পদ্ধ নগরের কয়েক জন প্রধানতম 
প্রজাকে আহ্বান করিনা সভাসীন 
হয়েন।"সমর]! মূর্ের এক বার সথুবিচার- 

ক্ষমতা শ্রবণ করুন ।” ধীবে্ক্দ অবজ্ঞা- 

সৃচ্ত “সথাস্য .করিয়। অবশিষ্ট ঘটন! 

সমুদায় পূর্বাপর যথাযপ নিম্ন স্বরে বর্ণন 

ক্ধরিতে লাগিলেন। মমরশেখর সমস্ত 
বিবরণ 'ধীরঃগন্তীর ভাবে শ্রবণ করিয়া 
জিজ্ঞানা করিলেন। “ধীরেন! তবে 
পর্ত$গজদিগের এ বানু কি প্রকার 

| উদ্দেশ ?” 

“বোধ হয় দেশ-জয়! আরও গুনিলাম, 

“তাহ! এই বার এক দক্ষ সেনাপতিকে 
তস্িষিত্ত প্রেরণ করিয়াছে +»” ৪ 

৪ সী দক্ষ । "কান বিষয্ে? চৌর্ঘা- 
বিদ্যান্ছ, না. রণল্বিদযায় ?” ৮: 

হি স্তন 



৯ পিচে পানি এন রা এরি চর 

পার্শনস্থ এক-জন অনুচর বলিয়! 

উঠিল :-- 
« বেধ হয়, ছুই বিষয়েই হইবে । যখন 

যাহা আবশ্যক হইবে, 'তাহাতেই দক্ষতা, 
প্রকাশ কবিবে; বেশির, ভাগ, প্রথম 

বিদায় ।” সমর সহাস্যেউত্তর করিলেন, 

তহ্সঙ্গে উপস্থিত সকলের উচ্চ হাস্য 

উখিহ হইয়া,শবনস্থলীকে কম্পিত করিল। 

এই সময়ে কোন ব্যক্তি বৃক্ষান্তরাল 

হইতে হত্ত প্রসার করিয়া মমচের 

পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল । তিনি চমকিত 

5ইয়। দেখিলেন --পনাতন ! “সাবধান, 

সাবধান! এক দল সশন্ত্র অশ্বারোহী 

পুরুষ রূদ্রাণী পার হয়! এই দ্দিকে 

আসিতেছে । শীত্বই তোমাদিগকে 

আক্রমণ করিবে »--বলিয়। ননাতন 

মান্ধ্য তিমিরপুর্ণ ছুর্গম বন-পথ দিঘ 

নিরুদ্বেগে দৌড়াইয়! চলিল। 

সমরশেখর শক্রগণের « অন্ুসন্ধানার্থ 

পার্শন্য-মচুচর চুতুষ্টয়কে "মতর্ক ভাবে 
গমন করিতে আদেশ করিলেন। পর- 

ক্ষণেই ধীরেন্জও অবশিষ্ট (অনুচরগণ 

সমভিব্যাহারে তথা হইতে বহির্গত 

হইলেন |একিয়ন্দব গমন করিয়া পুনর্ন্ার 

বীরেন্দ্র সহি প্রঙ্ঠাগত হইলেন? 

"ধীরেন্ত্র মিংহ! ঝআ্মাপনি এই বর্পী 
'স্তে এই স্থানে অবস্থান করুন। 

'ছুরাত্মারা যেন কোন ক্রমে এ স্থান 

০০ 

দ্রুত বেগে প্রস্থান করিলেন। ঠিনি 
দুটি 

কিয়ন্দর গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে ! 

অস্ত্রের ঘাত-প্রতিঘ।তের ঝন্বনি শব 

পশ্চাৎ হইতে গুনিতে পাইলেন," অমনি 

অঙ্গরাখ, হুঈতে নিন্র ভুরি বহির্গত 

করিয়। গভীর নিনাদে তদ্দিকে ধাবমান 

হইলেন; উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন, 

তাহার প্রধান অনুচর ক্ুদ্রসিংহ এক 

পদ্চারী বিপক্ষ-দলের সহিত ঘোরতর 

যুদ্ধে গরবৃত্ত হইয়াছে। প্রদ্রসিংহ! 

ধনা তোমার সাহস,ধন্য তোমার বল।” 

বৈরি-দল ক্রমে পরিক্লান্ত হইয়। পৃষ্ঠদর্শন 

করিল" ছুর্গম আরণা পথ, কোন্ দিকে 

যাইয়া নিম্তাব পাইবে, তাহার কিছুই 

স্থির করিতে পারিল না) সম্মুখে যে 

দিক পাইল, উর্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। 

কিন্তু তাহার] অন্দা কালগ্রেরিত হইয়া 

পাঞ্খোরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল । এক দ্দিকে 

ঘেষ পালের ন্যায় নকলে পলায়ন 

করিয়া 'বশেষে ধীরেন্্রের শাণিত 

তরবারি-সমক্ষে পতিত হইল । ক্ষুধাতুর 
আহারাম্বেষী মৃগেন্দ্রেরে নায় তিনি 

এত ক্ষণ চুল ভাবে ইতস্তত পদচাঁরণ 

করিতেছিলেন। সম্মথে আহার্যা দেখিয়া 

নবেগে ধাবিত হইলেন এবং করাল 

তরবার-গ্রাসে একে একে সকলকে 

নিপাতিত করিলেন । এদিকে সমর 

কুত্রসিংহের মহিত তাহাদের অনুসরণে 

আষাঢ়) ১২৮৮ । 

পপ শপ জম আন 

লস 

পপ পা 

০১৮৬ 

মি 

প্রবৃত্ত হুইয়। ধীরেন্ত্রের নিকট উপস্থিত 

হইলেন এবং তাহার বিক্রম ্বর্শনে 
সাতিশগ - প্রীত হুইয় তাহাকে সহত ৃ 

অতিক্রম করিয়া ক্ষ শৃঙগপার্খে না 

বাইগ্ডে পায়ে” এই বলিয়া আপন হস্ত- 
টুস্ুত ফণক তাছাকে প্রদান করিয়া 



| আবাঢ়, ১২৮৮। 
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০০০০১ 

ধন্যবাদ প্রধান করিলেন । « গ্রভো ! 

জন্যাঁন্য সকলে বলভদ্রের সঙ্গে কোন্ 
দিকে রহিয়াছে, আপনি এক বার ইঙ্গিত 

করুন” কঞ্রসিংহের এই বাক্যান্থসারে 

সমর ক্রমাগত তিন চারি বাঁর, গভীর 

তুর্ধ্য নিনাদ করিলেন। শেষ শব্ধ প্রতি- 

ধ্বনিতে বিলীন হইতে না হইতে বল- 
ভদ্র তাহার সঙ্গিগণ-মমভিব্যাহারে 

আলিয়া উপস্থিত হইল। « বলভুদ্র ! 
তোমরা কিকি করিলে?” তিনি 

সহাসো জিজ্ঞাস করিলেন । ্ 
“প্রভো ! আমরা সনাতনের পরামর্শা- 

স্বসারে--” 

সমর এখানে বলভদ্রের কথায় ভঙ্গ 

দিয়া জিজ্ঞানা করিলেন, «আবার 

সনাত্নের সহিত কোথায় সাক্ষাৎ 
হইল ?” 

বল। “আমর এখান হইতে 

কিয়দ্(র যাইয়। তাহার সাক্ষাৎ 

পাইলম। আমাদিগকে * দ্রেখিয়াই 

সনাতন কহিল “তোমরা শীত্র রুদ্রাণীর 

বৃহৎ বেত-বনের নিকট গমন কর,বিপক্ষ- 

দল পার হইতেছে । যাঁও-_শীস্র যাও।৮ 

“ধনা, সনাতন | 

দৃঢ়ব্রত |” 

সমর বলভদ্রকে বলিতে আদেশ 
করিলেন। 

বল। “আমরা তাহার পরামর্থান্থু- 
সারে যাইয়। দেখিলাম, প্রায় সাত আট 

জন রদ্রাপী পার হুইপ! বেত-বনের 
পার্থে দণ্ডায়মান রহিয়াছে,--আর 
কয়েক জন আপনাঁপন ঘোটক হইতে 

ধন্য ৪ তোমার 
৬ গত 

| অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে নিকটস্থ 
[উিনিতনি 

সমর-শেখর। € 

শি 

১০৩ 

কোন বৃক্ষমূলে রঙ্জ,. বন্ধ করিয়া সতর্কে 
নদী পার হইতে লাগিল। আমর! 

এই "অবসরে বেত-বন-পার্খস্থ শকত্রুদেগকে 

সজোরে আক্রমণ করিলাম । আমাদের 

এই “ হঠাৎ আক্রমণ দেখিয়া সকলে 
বিহ্বল হইয়। চহুর্দিকে পলায়ন করিল। 

এ দিকে ই্থার! উত্তীর্ণ হইয়। দ্রতবেগে 
আমাদের প্রতি ধাবিত হুইস,--ফলত 

আমর! তাহাদিগকে পরিতাগ করিয়! 

ইহাদের সম্মুখীন হলাম। ছরাত্মার। 

অস্থির ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু 

কত ক্ষণ আমাদের অস্ত্রবেগ সংবরণ 

করিবে? একে একে চারি জন পতিত 

হইল ঃ॥ অবশিষ্ট ছই জনে উর্ধশ্বাসে 

পলায়ন করিয়। নদী-মধ্যে পতিত হুইব1- 

মাত্র তীব্র আোতবেগে ভামিয়। গিয়াচ্ছ। 

পতিত চারি ব্যক্তিকে বদ্ধ রাখিয়! প্রভুর 

ইঙ্গিতাশ্বনারে আমরা আসিয়াছি। 

অনুমতি হইলে, ছুরাত্মাদিগকে প্রত 

বিদ্যমাঞ্নে আনয়ন করি ।” 

দমশেখর তাহাদের ভূয়সী প্রসংসা 
করিয়! স্বয়ং সানুচরে ধীরেন্দ্র সমভি- 

ব্যাহারে বলক্জদ্র-নিরদিষ্ট স্থানে চলিলেন। 

৪ 

“ উনবিংশ পরিচ্ছেদ । ] 
রর রি 0০1)... মা5৩ 5৩! টা ৪9 00 2190 
০66,---0300৩ 61055 

769: 105 সা) 7995197009 ১৬ট 66 ভি 

10017060670 38065 

অন) বেলাপরাহ্কে গিরিবালা আপন 

কক্ষাবাতায়নে উপবিই হইয়া নৈ্দা 

গগনের শোভা! 1178 সরি 
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দিবাকর কতকগুপি নানাবর্ণ রঞ্জিত 

সি 

মেষ খণ্ডে আবৃত হইয়! আন্তে আস্তে 

নামিততছেন। তাহার তেজোমর় উজ্জল 

জ্োতি সমুদায় গাঢ় মেখ খণ্ড ভেদ 
করিতে ন1 পারিয়া তাহাদিগকে উদ্লজ্বন 

পূর্বক চতুর্দিকে ধাবিত হইতেছে । 
দিননাথ তই নিম্গামী হইন্ডে লাগিলেন, 
ততই তীহকঃর চতুঃপার্খস্থ মেঘখণ্ড 
সমুদার গ্রন্রজালিক সশ্ফটিকের ন্যার 

ক্ষীণ প্রত হইতে 'লাগিল। এত ক্ষণ 
লমুদবায় হীরক-মণ্ডিতাবশেষ কৃষ্ণবর্ণ 

দৃশাপটের ন্যায় অভাস্তরস্থ 'অমরাবতী- 
তুল্য নৃত্য-শ!লাকে আাবরণ করিয়াছিল; 

এই বার তাহার পরিবর্তন হইল --& 

দেখ, সমব্য সিন্দুর মণ্ডিত--আবার এ 
তাঞ্জবর্ণ_ক্রমে ধূসর বর্-_ক্রমে লীল-_ 

এই বার সমন্ত নিবিড় কৃষ্ণবর্ণে লেপিত 
ছইল। গিরিবালার হাদয়াগার ও 

কন্ধকার-পরিপূর্ণ হইল ।--জগতের চতু- 
দিক চাহিয়া দোঁধলেন--সম্ন্তই 

অন্বকার-ময়।  চমকিত হইয়! বাতায়ন- 

সন্ধান হইতে সরিয়া বলিলেন । অনা 

সন্ধ্যাকখালে জগতের যে সমস্ত পরিবর্তন 

ঘটল, প্রথমে নেই সথবর্ণ-মগ্ডিত সৌন্দর্যা 
গৌরব, পরে ফ্ুমশ তাছার বিল্লোগ্ধ, 
অবশেষে নিরবচ্ছিন্ন কবণ। অগতের 

এই লমধ্ত কমিক বিক্কৃতি অবলোকন 

করিয়া গিরিবাল! অতিশয় ক্ষুন্ধা হই]জেনা 
হে ছদ্দিনে তাহার ক্ষেহ্ময়ী জননী 

ভঞ্লীলায় বিরত হইয়। স্বীয় দুখ- 
স্তভাগে লিগ হ্ইপ্নাছেন, €সই দিন 

আধাদর্শন | আবাড়, ১২৮৮ । 

হইতেউ তাহাদ্ধের সংনার-স্থুখের পথে 

এক এক্টী করিয়া কণ্টক-বৃক্ষ উদ্চিত 
হইতে আরম্ত করিয়াছে) সেই দিন 

হইতেই তাহাদের প্রোজ্জখল ০নভাগা- 

সুর্য গগনস্থ সর্বোচ্চ আনন পরিত্যাগ 

করিয়। নিবিড় অন্ধকারময় বিপজ্জালে 

আবৃত হইয়াছে। অগ্রে তাহার পিতার 

মিথ্যাপকলঙ্ক ও পদচু/তি, তৎপক্সেই 

ন্েহৃশীল।-মাতৃ-বিয়োগ । গিরিবালা 

যদিও এ সময়ে ছুগ্ধপোষা। বালিকা 

ছিলেন তথাপি যে মুপ্তিমতী গ্রেহপ্রতিমা 
আহার গিদ্রা পরিত্যাগ করিয়। দিব 

রাত্রিতাহাকে ক্রোড়ে করিয় থাকিত, 

অকস্মাৎ সেই নরলতামনী প্রতিমূক্তির 

অদর্শন দেখিয়। মুগ্ধা বালিক। অনুক্ষণ 

চকিত ভাবে রোদন করিত। শোকার্ত 

শশ্িশেখর তাহার আগমনাশ। কীর্তন 

কর্পিয়া বালিকাকে সান্বন প্রদান 

করিতেন *৯ সরলম্বভাবা বালিক! 

তাছাতেই শাস্ত হইত, মনে করিত; 

যথার্থ তাহার জননী স্থানান্তরে গমন 

করিয়াছেন, এখন প্রত]াগমন করিবেন । 

ক্রমে, বাল্যাপগমের সহিত তৎ্সহচরী 

বদ্ধিবৃতি অপগত হুইলে, তারুণ্য আসিয়া 

অশেষ-প্রকার সাত্বনা-বাক্যে তাহাকে 

শান্ত করিল) যাহাতে সেই কঠিন 
মাতৃবিশমোগ বিশ্বত হর, সেই চেষ্টায় || 

নানা-প্রকার কলকেশরল প্রদর্শন করিতে 
লাগিল। সরল! গিরিবাল! তাহ্াতেই 

শান্ত হইলেন» কিন্তু একবারে বিস্বত | 

হইবেন না। .. 



ৃ আবাচ, ৯২৮৮। | সমর-শেখর | ১০৫ | 
এ রস এস জন পল পা রত | রনি শি শি শী শি শপ পিসি পি 

গিরিবাল। বাপিকা, তাহাতে আবার হুজ্জয় বাত-ক্লোগে অভীকৃত হইয়া; 

এক্চাকিনী। যে ভীষণ কাল-তরঙ্গে পতিত চলৎশক্তি- হীন। হটঝাছেন, আর স্বয়ং; 

হইয়াছেন, এ সময়ে এমন এক জন গিরিবাপাকে দেখিতে আসিতে প্রারেন । 

৷ বিশ্বাদগাত্রী নার্িকা বিশেষ প্রযোক্ষ)া | না, তথাপি দিবর্খাত্ি জুরাঙ্গিণীর । 

| ষে তাহাকে ধীরে খীরে তছুপরি বহন ) নিকট ছিইতে তাহার কুশলবার্ত। ছিজ্ঞ!ল! : 

ৃ করে। কিন্তু হাক্স! অভাগিনী তাহাতেও | করেন। “অকপটহ্বগয়। নুরাঙ্গিণী সাশ্র- | 
|| বঞ্চিতা। যে এক-মাএ প্রিন্ন সখী] নয়নে মাতু ননিধানে স্বীয় সহচরার 
। সববঙ্গিণী_-বিপদের সময়, ছংখের সময় | আধুনিক ছুরবস্থা-বিষয় বর্ণদু ঝরে এবং 

সাস্বনাদাত্রী,_হৃখ-ছু:খের সমভাগিনী-_ | মাতাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়! অধিকতর 

সেও পরায়ত্তা, সন্নিকটে অবস্থান | ব্যাঞুল হইয়। পড়ে। , গিরিবাল! পূর্বে 
করিলেও) সর্বদা গিরিবালার নিকটে | প্রত্যহই তাহার রুগ্র পাঞ্ুক-মাতাকে 

থাকিতে পার না) সাংসারিক কাধ্য- | দেখিহে যাইতেন) কিন্তু আজ 
হইতে অবলর পাইলেই, অমনি প্রিয়- | কয় দিবস না যাওয়াতে, *তিনি আরও 

নবীর নিকট ছুটিরা আইনে । বাটীক্ে | বিহ্বল হুইয়। পড়িলেন। অদ্য বোগের 
এক-মাত্র জবাজীর্দ জননী) তাহারই | কিয় পরিমাণে শমতা দেখিয়! 

নেবা-শুএ্রধান্ন নমস্ত দিবস বিত্রত |মুরাঙ্গিণীর সম্বন্ধে ভর দিয়। হটি 

থাকিতে হয়, যে মল্ল ক্ষণ অবদব পায়, | সাহাধ্যে ধীরে ধীরে গিরিবালার কক্ষত্থারে 

সখী-সম্মিলনে অতিবাহিত করিনা | আলিয়া উপাস্থত হইলেন ; দেখিলেন-” 

পুণববার বাটী প্রত্যাগরমন করে॥ *তাহার | গি/রবাল! থাতায়ন-পার্খে উপবিষ্ট হইগ? 

মাতা এবিষয়ে ক্ষুৰা নহ্বেন। তিনি ক্রন্দন কাঁরিতেছে “ দিধাকর! তুমি 

আপন তনয়। সুরাঙ্গিণী হইতে গিরি” | কি চিরকালের জন্য অস্দ্রীমত হইলে ? 

বালাকে কধন বিভিপ্নজ্ঞন করেন নাই। | আর কিতুমি পুনর্বার সগৌরবে পূর্ব 
গরিবালার মাতার পরলোনব্ু-যাত্রার ; পিক উজ্দগণ করিয়া বিরছ-বিধুর| 

পর দিন হইতেই তিনি মাতৃহীন। | কমলিনীর হাঁসের সহিত এ পপ 

বালিকাকে আত্মজা স্থরার্সিণীর সহিত | পৃরিবটুতে উদ্দিত হইবে না?-ন! 
স্তন দান করিয়া একত্রে এক শধ্যায় | প্রবঞ্চনা করিয়া! মন্দভাগিনী গিরি- 
উভয়কে লালন পালন করিয়াছেন । তিনি | বালার হদয়্ পর্ীক্ষ/ করিতেছ ? 

মুহূর্রের জন্/ কাহ!কে নয়নের অস্তরাল | গবনূ! *আপনি ত পর্ধভ্ঞাণী। তবে 

করিতেন না। ক্রন্দন করিলে উভয়কেই | এ বন্ম-ছুঃখিনীর হাদয়ের গুড় বিষুন্ 

ক্রোড়ে স্থ(পন করিপা সমান মি বাক্যে | সযুদর অখগঠ হইয়াও, তাহাকে এত 

0 নানা প্রদান করিতেন। এক্ষণে ] বনতরণায় লিপ্ত করিতেছেন কেন? দেব] 
এতে পাশ শী 

এ 

স্পা পপ সাপ 
শ্পস্প শি সপ অপ ৯ অপ 

সিসি 2 ০০ রি রি ০ ০০০৫ ০ রি টি ০ "স্পা ইটস ০ তাত 

্্্্প সস 

পপ পপসম্রাট, পর পপর 

পপ সপ পপ 

০০০০০০০৩স রন ৪ 
মাপা 

৪ ৪ ৮ 



২ স্কিপ স্ পপি ্পিশ সপ? শপ 

স্পা শিপ পাস 

র 

ণ 
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ৃ 

ৰ 

র 
র 

৯ সস্টিত তত ও শি ভার ও পিসি জিত সিন্স পি গর 
ছি পি ছিলি রা মলি 

| এ ধদরক্ষেতর পাপ. বীজ" কখনই কক স্থান 

পায় নাই, তবে কেন এখন তাহার বিষময় 

ফলন্ডোগ করিতে হইতেছে ?-৮ 

লাগিলে !-_-নিরভ্ত হও। স1! এ সময়ে 

ভৃষি ওয়প কাতর হ'লে কি সর্বনাশ 

' | ঘটিবে তা জান ?--এ দেখ, লখীর মুখে 

নুরাঙ্গিনীর মাতা আর থাকিতে বাক্য নাই, নয়ন পলক হীন/ * সর্বাজ 

পারিলেন ন1 ১ সবলে তাহার স্বন্ধ হইতে জড়-ধেন এক খানি নির্জীব প্রতিমা 1৮ 

হস্ত লইয়। চিরবলিষ্ট্রের ন্যাক়্ দৌড়াইয় | মোহিনীর মোহ অপনীত হইল + তিনি 

আসিয় মুচ্ছিত-প্রায়া গিরিবালার হস্ত | উন্কিত হইয়া] আপন ক্রোড় হইতে 

ধারণ করিশ্লা তাহাকে অস্কে লইতে | গিরিবালার অশ্র-প্লাবিত বদন ধীরে 

চেষ্টা করিলেন, «ওমা, গিরিবাল1 ! ; ধীটুরে উত্তোলন করিলেন এবং হুবাজিণী- 

কেন ম| তুই এখন উন্মািনী .হ'লি 1” | দত্ত শীতল বারি লইয়! তাহার মুখমণ্ডল 

স্বকুমারী "বালিকা আপন গ্েইশীল। | সিঞ্চন করিতে লাগিপেন। কি প্রকার 

ধাত্রীকে নিকটে দেখিয়া! আরও দ্বিগুণ- ূ সান্তনা বাক্যে যুগ্ধা বালিকার বিষম 

তর বিহ্বল শুইয়া পড়িল। “জননি। | শোকানল নির্বাপিত হইবে, তাহা 

কেন তত ধত্ব করিয়! এ হতভাগিনীকে | "কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এ 

মানুষ করিয়াছিলে-_-তা। না! হইলে এত | অরুন্তদ বিষ-জ্বলন নিবারণের যে একমাত্র 

আনহা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত ; অমোঘ মন্ত্র, তাহাও তিনি জানেন ন। 

না।--ও£ আঁর যে পারি না মা” আর ূ মতীশ কোথায় ৫ কিকতৈেছেন? কি 

বাক্যন্করণ হইল ন।। তুর্ঘম শোকাবেগ- : । অবস্থাতেই বা আছেন ? তদ্দিষয় তিনি 

উচ্ছসিত হইয়া গিরিরালার কণ্ঠ রুদ্ধ | | কিছুই* জানেন না। কিন্তু তজ্জনায 
করিল.। তিনি শোকার্ডী মোিনীর | তাহাকে আর আঁধক প্রয়াস প্বীকার 

ক্রোড়-দেশে মস্তক নাপ্ত করিয়া অনর্গল | করিতে হইল না। ক্ষণকাল পরেই 

অশ্রধার| বর্ষণ করিতে লাগিলেন। | গিরিবালার ছরস্ত মোহ অপনীত হইল ( 

] সযাঙ্জিনী শ্িয় সখীর এই"রূপ হুরবস্থা | তিনি ভয়ার্তা। কুরঙ্গিনীর ন্যায় ত্বরিত 
| দর্শন করিয়া সত্বর এক খানি তালবৃস্ত ঘন দশ্তায়মান হইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু 

খন বাজন করিতে লাগিল। একট দ্ীয় ; মোছিনী ও সুরাঙিণী কর্তৃক বাধা পাইয়। 

জননীকে নিশ্চেষ্ট ভাঁবে ক্রনান করিতে | পুবর্ধীর উপবিষ্ট হইলেন। « মখি! 
দেখিয়া তাহাকে তৎ্সনা করিয়! করুণ- | ওরপ ব্যস্ত সমস্ত ভাবে কোথায় যাইতে- 

| স্বরে কহিলেন * ওকি ! মা তুছিও ধৈ। ছিলে?” নুরালিণী নত্র ম্বর জিজ্ঞাসা 

| একবারে পাগল হালে, কোথায় | করি । 
ঢু আশ্বাস বাক্যে উহাকে সা্বন| করিবে, | “'দা। কোথাও বাই নাই। একটা 
31 বালিকার ন্যাত্য আম্ছমন  ঝহিতে ভয়ঙ্কর দেখিয়া ভয় পাইয়া, | 
১০ কু ক 

রত পিপি 

নিজ টি চি টির চি 



আধা) ১২৮৮ | 
চো 

তাই এখান জ পলাইভেছিলাম। ,* 

£ তোমার আন্তরিক দুর্বলতার জন্যই 
ওরূপ হইয়া! থাকিবে । বাহ হউক, 

মা,তোর হুঃখিনী মায়ের একটা অনুরোধ 
ূ রাখঠ এখন এ সমস্ত বিবির ভুলিয়। 

| ক্ষণকালের জন) আমার কোলে মাথা 

 রাধিক] নিত্র। যা ।” মোহিনী, গিরি-এ 
| বালার নস্তক ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে 

| আপন ক্রোড়ে ন্যস্ত করিলেন, এন্তং 

তাহার বিশীর্ঘ মুখ-মগুলে আস্তে আন্তে 
হস্তাবন্তন করিতে লাগিলেন । হ্থরা- 

 ছিণীও স্লিগ্ধ ব্াাজনার্থে সত্বর তালবৃপ্ত 

আশ্রর লইলেন। ইহাদের উভয়েঞ্ট 

স্থচার সাহাযো মর্শপীড়িতা গিরিবালা 

ক্ষণকাল মকল যন্ত্রণ বিস্বৃত হইলেন। 

৷ এই অময়ে গৃছের দ্বারদেশে কাহার 
৷ পদ শব শ্রুতহুইল; শুরাঙ্গিণী তাহ! 
| জানিবার জন্য যেমন উত্থিত হইবে, 

অমনি লাহলাদে দেখিল, শশিশেবর*কক্ষ- 

। মধো প্রবেশ করিলেন। মোহিনী 

| | শশখ্যন্তে মন্তকাবৃত করিয়। “ সংবাদ 

সুভ ত? কন্যার স্থান্থ্যরক্ষা কর! ক্রণশ 

লি 

করিলেন, এবং গ্িরিরালার মপিন মুখ- 

কালিম। দেখাইয়। দিয়া নীরবে ক্রন্দন 

করিতে লাগিলেন । “কেন, আর 

মলোবিকাঁর কি বেশী বেশী হইয়াছে ?” 
শশিশেখর ক্ষরণ $ বিশ্মিত ভারে 

দ্দিভাসা করিয়া নিপ্রিতা গিরি 

বালার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়! 
'] দেখিলেন। 

সমরশেখর | 

কঠিন হইতেছে” বিনম্র বদনে জিজ্ঞ[স | 

বিপাহের র বিপষ | 

১০৭ 
ডু 

ই উস এ অর চে সস... “খাত জিউস ৫ চা শান এ “রর এ ৬ আনি 

একে প্রীতি-দারিনী * গৃহলক্ষ্ষী-বিরহ্ছে 
চিনি এক প্রকার উন্বত্বপ্রাত় হইক্লা- || 
ছিলেন, তাহার উপর আবার অষঈবন- || 

স্বরূপ! খ্লিরিবালার গুাদৃশ আবম্থাত্তর। | 

বৃদ্ধ, ছরন্ত,শোকে ও চিন্তায় একবারে 

বিহ্বল হুই্য়া পছ্ভিলেন; এবং দাক্ণ 
মন্্বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়। 

অনর্মল রোদন করিতে গ্কাগিলেন ; 

“ ওমা, গিরিবাল। ! আমি যে তোর 

মুখ গেথে সকল শোক, সকল 'মন্ত্রণ 

বিশ্বত হয়েছিলাম, , এখন কি 

প্রকারে তোর এবপ হ্রবচ্ছ।! দেখে 

জীবন ধারণে সক্ষম হ'ধ? হায়! 

সর্ধস্বাপন্ত হুইয়াও যে একমাত্র জীবন- 
বলম্বন মহামূল্য ছুল্লভি রত্ব বক্ষে ধারগ 

করিয়া গৃশুন্যের ন্যায় দেশে খিদ্বেশে 
ভ্রমণ করিতে ছিলাম, তাহাও বুঝি নির্দয় 

চৌর ধিধি অপহরণ করিতে চেষ্টা, 

করিতেছে। ও তবে আর এ পাপ? 

দেহতভাৰ-বহনে ফল কি? চিরকাল 

অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও কেবল 

এক-মাত্র আশার কুহুকে এত দিন জীখিত 

রহিলাম ; কিন্ত, হার! তাহাও মবশেষে 

শৃন্যে পগিণত হুইল |” নুরাঙ্গিণী 

রোকদঃমান শশিখেখরকে শান্ত করিয়। 

বলিনছবেন “ আপনিও যদি এ সময়ে 

বালকের ন্যায় রোদন করেন, তাহ! 

হলে এ বিষম বিপ্র-শান্তির উপায় 

কে অগ্বেষণ করিবে? এ দেখে আর 
আমাদিগের কে সহায় আছে বলুন 1 

আপনাকে ভরে নন রম কে দেখি! মী, 

সপ পপ পপ 
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আরও ব্যাকুল হইতেছেন, নতুবা ইহার | হইয়াছেন কি না, তাহা ও জানিবার জনয 

এখনও এত ছৃরবন্থা হয় নাই যে, আমরা | বিশেষ অম্বেষণ করিলাম,-_কিস্ত 

হতাশ হইব; এর শুনুন গিরিবাল। কি শুনিলাম, তাহার প্রেরিত সৈনাগণও 

নি চুপ 'করুন।” শিশেখর | অদ্যাবধি প্রত্যাগত হয় নাইস্_-বলিতে 

দ্ব্প.পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইয়। ঝনাাকে | বলিতে শপিশেখর চিন্তায় অধোমুখ 
নিজ বক্ষে তুলিয়া! লইলেন এবং “মা! | হইলেন। 

মোহিনী । “«নতীশকেই ধরিবার 

লন্যই কি সামরিণ মেই সকল সৈনা 
পঠাইয়াছিল।” 

শশি। “না শুদ্ধ তাহার অনুসন্ধানে 

| 
[কি বলিতেছিলে_-বল, আমি এখনই 
| তাই করি” বলিয়। আশ্বানে জিজ্ঞাস! 
| করিলেন। "আম্মি একটু ঘুমব” গিরিবাল! 

পিতার স্বন্ধদেশে' মণ্তক রাখিয়! নত্র স্বরে 

| উত্তর করিলেন! শশিশেখর তৎক্ষণাৎ | নয়, পার্বতীয় দল্াদিশেরও উন্ম,লনের 

পার্খন্য পর্যযঙ্কে তাহাকে শায়িত করিলেন | জন্য ; কেন ন1 ইতিমধ্যে কে সামরিণকে 

এবং সুরাঙ্গিণীকে তৎ-পরিচর্যায় নিধুক্ত বদিয়াছিল যে,সতীশ এক জন পার্বতীয় 
করিয়া মোহিনীর সহিত কক্ষান্তরে প্রবিষ্ট | দন্থাপতি ।” 
হইলেন। মোহিনী । “ভাল, এ কথা. য্দযপি 

তত্মধ্য প্রবেশ করিয়া শশশেখর | সত্য হয়, তবে আপনি কেন মেখানে 

বিস্তত আসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন। | অনুসন্ধান লইলেন ন1? অসম্ভব ত নয়) 

,মোহিনী তাহার সন্মথে বলিলেন। [ সতীশ যে প্রকার ভাবে ভ্রমণ করেন, 
“ভগি! আমি কি তার অনুসন্ধানের | তাতে তকে এক জন দস্্য বলিলেও ' 

ক্রুটি করিয়ছি? গোয়া, কালিকুট, | বল! যায়। কেন না, দন্জাগণ নগরে | 

বেলগ্রাম এই তিন নগর ও ইহাদের আনিয়া! কাহার বাটাতে এক দণ্ডও স্থির 

মধ্যন্থ সকল স্থানই-_যেখানে যেখ।নে থাকে না, পাছে রাজপুরুষ কর্তৃক, 

তাহার গমনাগমনের মভ্তাবনাআমি ূ ধৃত হয়। আর সর্তীখকে রঘুনাথপুরে | 

' তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান লইয়াছি : কিন্ত, | আসিয়। কথন স্থির থাকিতে দেখিয়া- 

কি করিব, অংমাদের ছুরদৃষ্ট, নতু্। তিনি | ছেন? সর্দাই অস্থির--সদাই চঞ্চল।” 
ৃ এ প্রকার অদৃশ্য. হইবেন কেন? টু 'শশি। “না মোছিনি! সতীশ যে, 

চি হইতে রমেশের নিধনবার্তী এবং | দহ নন, তা আমি বিলক্ষণ ৫ 

মু সামরিণের ওয়ন্কর ঘোষণাল্র কথ! | তবে যে কেন ত্বিনি কোথাও স্স্থির র 

পশম প্রগারিত হয়, সেই দিন | থাকিতে পারেন না, তার কারণ-_ ূ 
হইতে তাহাকে আর কেহই দেখিতে | তিনি ব্দাপনার পিতৃমদ্ধানে দেশে দেশে 
সা নাই। লামরিণ চির 'কারাবদ্ধ | ভ্রন্নণ করিতেছেন | : যত দিন * না পিতার 

হজ, তত টপ লু্ল ০ পি রি ৯ পদ শপ লা 
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| অনুনৃন্ধান পাইবেন,তত দিন তিনি কো 

| বিষয়-কার্ধে। রত হইবেন ন11, 

| মেহিনী। “তবে গিরিবালাকে কি 

ৃ প্রকারে শীস্ত করিব ?% 

শশি। “লতীশকে প্ঠওয়! গেলেই 
মকল বিষয় স্থির হবে। জত্বরেচ্ছায় 

তাহার সহিত যদ্যপি এই মৃহূর্তেই আসবি 
সাক্ষাৎ করিতে পারি, তবে আমার 

হুঃস্থা বালিকাকে এখনি প্রকৃতিচ্থ 

করিতে মক্ষম হই।”” শশিশেখর 

কিয়ত্ক্ষণ কি চিস্তা করিলেন এবং 

ততপরেই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন 

“আহা! বালিকার কোমল হ্বদয়ে 

প্রণয়াঙ্ক,র কি বর্ধনশীল ! যে দিন সতীর্শ 

 গিরিব্লাকে ছরস্ত দশ্থাহস্ত হইতে 

রক্ষা করিয়া মাহাত্মোর পরাকাষ্ঠ। 

প্রদর্শন করেন, সেই দিনেই স্থৃকুমারীর 

। হৃদয়ক্ষেত্রে প্রথম প্রণয়-বীজের অঙ্ক,র 

হয়। তাহার পর যখন নৃশংস দিশ্বা- 

ঘাতক রমেশ কর্তৃক আহত হইয়া 
আরোগ্া লাভের জন্য আমার বাটীতে 

আনীত হয়েন, নরল। গিরিবালা আহার 

| নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়। দিবানিধি তহার 

| পরিচর্ধার নিযুত্ত থাকিত-__-সেই সময়ে 
| প্রণয়াঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হইল । তাহার 
| নংগাহ পরেই সতীশ দৃশ্য হইয়াছেন, 
ৃ কিন্ত কি আশ্যর্য! প্রণয়ের কি 

অপূর্ব আমহিম1 ! এই ছুরস্ত বিরহের 

প্রথর তাপ প্রণয়বৃক্ষকে স্পর্শ না করিয়া 

রা | তদাধার, হদয়-ক্ষেত্রকে দারুণ বিদগ্ধ 

| করিতেছে হায়! বালিকা আমার 

রসি পরি স্হান শি 

মমর-শেখর | 

| 

১৯৬৯ 
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নেই তাপেই দিন দিন 'মলিন হইতেছে।” 

শশিশেখর মনে মনে এইরূপ চিথ্ত! 

করিতেছেন, এমন সময় দেঞ্চিলেন, 

মোহিনীর নয়নদ্বর “হইতে দর দর বেগে 
অশ্রধার! * নিঃসৃত হইতেছে ?-তিনি 

অমনি তাহার হস্তধ্পারণ করিয়া কহিলেন | 

“ভগ্নি, মোহিনি ! একি! তুমি ক্রন্দন ] 
করিতেছ_-কেন? ক্রন্দনের প্রয়োজন | 
কি? আমি যে একপ্রকার উপায় | 

নির্ধারিত করিয়াছি, তবহাতে গিল্িবালার | 
মনোবিকার শীঘ্রই অপনঈত কারতে | 
সক্ষম হইব। তগ্নি!ক্ষান্ত হও। যাক | 

বলি, শুন।”” ূ 

“ভাই! গিরিবালার উপস্থিত | 

হুরবস্থা দেখিয়া আমার স্মৃতিপথে 

আহ্ুপূর্বিকি সকল ঘটনা এক একটা | 
করিয়া উদ্দিত হইতেছে। হার! 

আমার নরেন্দ্র যদি জীবিত থাকিত, 

ত। হ'লে অর বালিকাকে আমার 

এত বস্তা ভোগ করিতে হইত ন1) 

আর আমাদিগকে ও এ দ্ধ বয়সে দারুণ 

শোকানলে দূ হইতে হইত ন1। ও৪! 

নরেনের মুখ মনে পড়িলে, আমার 

হুংপিঞ আপনা হইতেই ছিন্নু হইয়] 

ত্য তার নেই হুন্বর মুখচন্দ্রম। 

নিরীক্ষণ করিয়া কঠোর গ্রসববেদ না. | 

কিছুমান, শন্থভব করিতে পারি নাই, | 
নযেন্রের শোক অনেকাংশে বিশ্বত | 
হইয়েছিলাম। কিন্তু হায়! নৃশ€স | 

ভবানীশঙ্করের বিষ হৃদয়ে তাঞ্সও | 

সহ্য হইল, না! রাক্ষম আমার রিজিক ওঠ 
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১১০ 
শসা সা রজত রা 

পুর রধেন্ত্রকে পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে 

কোথায় লুকাইত করিল--মাজও 
তার ৫ক্ষান অনুসন্ধান পাওয়া গেপ না। 
কেবল নরেনেন মুখ রেখে সেই দরুণ শোক 
অনেক অবছেল! করেছিলাম । উঃ! ন্র- 

পিশাচ ভবানীশঙ্কর তাতে ও আমাকে 

বঞ্চিত করিল। প্রসব-রাত্রেই ডাকিনী 

ধাত্রী স্বারা “গ্রসৃতিকে উতৎ্কট মাদক 

দ্রবা পান করাইয়া অনায়াদে আমার 

আবাড়) ১২৮৮ । 

আহা! আমার নরেকন্রের জন্মর!ত্েই 
তিনি স্বয়ং তাহাকে দেখিতে জাইফেন 
এবং তাহার অতুল রূপে মোহিস্জ হয়ে 
“নরেন্দ্র” নাম রাখিয়া পরুসাহলাদে 
বলেছিলেন “সবি! আমাদের উভয়ের 
যেন্ধপ এক প্রাণ ও এক আত্মা, ঈশ্বর- 
কপার যদ্যপি এই মময়ে আমার 

একটা কন্য। হয়,ত1 হলে নরেনের সম্ে 

তাৰ বিবাহ দিয়। তুই জনে বড় আরামে 

মাররত্ব' নরেন্ত্ররক হরণ করিল। | থাকি) কিন্তু, হায়! ভৰানীশম্করের 

ভাই! আমাদের জ্দয়ে আর কত! অত্যাচারে দে আশা বৃথা হ'ল! 

যন্ত্র সহা হইবে বল? উঃ! আমি স্থুনীতি! তুমিকি নরেন্দ্রের জনা ইহ- 
যাই পাষাণনয়াঃ তাই এ বিষম শেলা- | লোক পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া গেলে? 

থাতে আজিও জীবিত আছি।” । তামার গিরিবালা--প্রাণনন্দিনী গিরি- 

মোছিনীর আর বাকান্দুঃণ হু্টল ন1। | বালার মপিন সুখ দেখে তোমার হৃদয় 
উত্তাল শোকতরঙগ উচ্ছ,সিত হইয়। ূ এক বারও কাদে না ?--না, না) 

তাহার কণশ্বাস রুদ্ধ করিল। চিনি 
রোদনশীল  শশিশেখরের হস্ত ধারণ 

করিয়। নির্ধাকে ক্রুদধূন করিতে 

লাগিলেন। কিন্ত ঙাহার.হাদয়-কাননের 

ছুর্নিবাধা পোকারি দ্বিগণতর বার্ধত 

হইল; তিনি রোরুদামান শশিশেখরের 

হস্ত ধরিয়া করুণ ব্বরে পুনর্ধার কহিতে 

লাগিলেন “ভাই! গ্রিরিবালার অনৃষ্ট 

বড় মন্দ, নিলে শৈশবাবস্থাতেই ন্বাভ্' 

হীন! হইবে কেন? আহা! হুর্ধাতি 
হড় গুণ্য'বী ছিল; তাই এ সকল কঠোর 

যাড়নার কআরস্তেই পাপ পৃথিবী হতে 
লি্কতি ঘাভ করেছেন। এ হুড. 

ভাঠ্রিনীর প্রতি তার আঅক্তিম প্রেষ 

মনে পর়্িলে হদয় বিদীর্ণ হইয়া যাঁয়। 

আমারই ভ্রঘ। স্বর্গধাম অশোক-__ 

চিরানন্দময়। সখি! তুমি কি প্রাপ- 

ধনের-«ভোমার নরেন্রের সঙ্গে চির- 

স্ুখনস্তেগে পুর্বর্থন্মেষ সকল বন্ধনই 
ছেদন করিলে ?--আর এ হতভাগিনী 

চিরকাল তোষার দারুণ বিরহে দগ্ধ 

হবে? ৫ 

শশিশেধর এক অতুঞ্ নিশ্বাস সহকারে | 

ছুদয়ের অপহা মন্বণারাশি প্রকাশ 

করিয়া মোহিনীকে সাশ্বান বাক্যে 

কহিলেন “ভগ্রি! ক্ষান্ত হও | বিখত 

বিষময় বিষয় সকল, আলোচচন। করিয়া ৃ 
ছদনকে আৰ কেন মন্ত্রণা দাও,-- আর 

নরেজের বৃধা অমহৃল-ভয়ে বিহ্বল ) 

হও।, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, | 
চে স 

ধ্ 

ৃ 
ৰ 
৷ 

ূ 

| 

র 
ৃ 

| 

ূ 
| 
| 
| 
| 

) 



আবাড়, ১২৮৮। সমর শৈথয়। ১১১, ূ 
৮ 
্ নরাধ্ম তৰানীশঙ্করের পাপ আজি- 
| লাষ কখনই গিদ্ধ হবে না। ধর্শের 
| প্রভাব “কখনই বাবার নয়ঃ যঙ্গি তা 

| হ'ত জগৎ এত দিন রসাতলে যাইত। 
| আমার নিশ্চয় ৰোধ হ১তেছ্যে ধরব 

দবয়ং তাহার একান্ত ভক্ত সৃরশেখর ও 

তৎপুনত্রত্বয়কে সকল উতপাতী বিপষ্ট 

হইতে রক্ষ। কর্তেছেন। এক্ষণে আমি 

এক স্থুছুপায় ঠিক করেছি?” মোহিনী 

নাগ্রহে তাহার মুখ প্রতি সতৃষ্ নয়নন্বয় 

যত করিয়া রহিলেন, শশিশেখর 

বলিতে লাগিলেন “বেলগ্রামে এক 

অদ্তত জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত বাস কনেন। 

শুনিতে পাই, তার গণনাশক্তি ভারি" 

চমৎকার। ঈশ্বর ইচ্ছায় তাঁর নিকট 

যঙ্দাপি আমাদের সকল বিষয়ের যথার্থ 

সংবাদ পা, তবে নকল অপসহ্য কষ্ট 

। ছু'তে মুক্ত হই ।” 

শে 

| বিংশ পরিচ্ছেদ । 
“প্রায়ো গচ্ছতি যত্র ভাগারহিতস্তত্রাপি যাপ্তয। পদ” 

পর দিন প্রতাষে ধর্দাত্মা শর্শিশ্ের 

সপরিবারে বেলগ্রাম যাত্রা করিলেন। 
| বেলগ্রাম; রঘুনাথপুরের ৰিংশতি ক্রোশ 
| উত্ভয়ে অবস্থিত ।' বর্দও ধাক্ষিণাকযে 
ূ তৎকালে ভ্রমণোপঘো্গী শকটাদি 
প্রচলিত ছিন্ব, কিন্ত তৎ্মমুদায় ছুষ্পতি ও 
বহুব্যস্ব-সাধ্য ; পরন্ত দস্থ্যভর-মিরছিত ৪ 

| নছে। ,শশিশেখর তজ্জন্য 'নৌকাঘালে 
ৰ 

| যা করিলেন | নৌকায় ছ্ইটা- 
"এপাশ পাশা 2 

সি  শস্ 

নাবিক । ক্ষীণ! তরলিনীর অনকূল ৃ 

তরঙ্জাঘাতে ক্ষুদ্র তরণী তর্তর্ বেগে | 

গন করিতে লাগিল। দূর হইতে 
পশ্চিমাুলের সমুক্নর্ত' শিরোদেশ গগনপট- 

শোভিত “অচল, জীমুতাবলির নায় | 
পরিদৃশ্যমান হইল শশিশেখর তীছার 
ছঃস্থ বালিকাকে ততসমুদায় প্রাকৃতিক 

মৌর্য সন্গর্শন করাইতে *লাগিলেন। 
কোথাও বা নবোদিত সহল্রাংশুকরপ্রভিন্ন 

আল্নগ্য কুহুমরাজি সুমন্দ সমীরণ+সরচারে 

আন্দোলিত হইয়1 পর্ণাঘাতে* মধুলোভী 
যটপদদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে, 

যেন ল্বভর্ভুক। বিরহিণীত্ঘ নয়নাঞ্জন 
আনন্াাশ্র লিথিঃত হইরা চঞ্চল পলক 

দ্বার! বিন্দু বিন্বু ভাবে পাতিত হক্টতেছে। 

কোথাও ব। একটী বটবৃক্ষ হস্ত প্রসারণ 

করির! নর্দীর অন্য তীরস্থ অপর একটা 

বটবৃক্ষকে' আলিঙ্গন করিতেছে । নীর- 

ভীরু হুচতুর* শাখামৃগগণ তদ্থারা, 
অনায়সে উত্ভীন ইন] বালারুণ-কিরপ- | 

শোভিত শ্যামল শান্ছলোপরি জড়! 
করিতেছে । এক স্থলে কতক গুলিন 

হুরিগশিশু তাহাদের ধাত্রীকর্তৃক পরি- 

বেষ্টিত হইয়] নবোদ্গণত দগ্ত দ্বার কোমল 
কুশাস্ুর্র সকল ছিন্ন করিড্লেছে। গিরি- 

বালাজন্মে কখন মৃগশ।বক দর্শন করেন 

সাই শশিশেধর তদ্দিকে অশ্ুপলি নির্দেশ ] 

করিয়া, কহিলেন «মা! পিরিবাল! ! | 

ও দিকে দেখ, ছুরিণশিগুগণ কেমন নখ ] 

ভূগ ভক্ষণ করিতেছে। * ভরণী তখন | 

মাঁজ ! নিক্ষিগ্ ভীরবেগে ছুটিতে ছিল ? শশি 

পপ খা পাস ই আত সু 



হইল. 

| ১১২ 
"৯ ০৭ কান এগার, হত ০২০০ ০০০০ ওত ভা সা ভর পা আস পর এ সিটি জজ 

| শেখর কর্ণধারকে গরানে। জন্য 
(নৌকার গতিরোধ করিতে বলিলেন। 
তখন গিরিবালা! মোহিনীর অন্ক হইতে 

। মস্তকোন্তোলন করিলেন এবং স্ুরাঙ্গিণীর 

্বন্ধে হস্ত রাপিয়! ততৎসমুদায় হুক্মরূপে 

| সন্দশন করিতে লাগিলন। স্থানে স্থানে 

পথরোধকারী জলজ লতা-পাশ ছিন্ন 

করিয়। নৌকা পুনর্বার সবেগে বাহিত 

ছইল | কোথাও বা কতকগুলিন সারম 

একব্রি'ত হইর। নদীবৃক্ষে শ্বেতত্রগ্রেরচন 

করিয়া ক্রীড়া করিতেছে । যেন প্রমো- 
দ্বিনীর উরঃম্থলে চির তার-হার শোত। 

পাইতেছে।” গিরিবালা এই সমস্ত 

প্রাকৃতিক সৌন্বধ্য সন্দর্শন করিয়া 
অনেকাংশে স্্ধ হুইলেন। স্ষেহময় 

শশিশেখর আপন ছুঃস্থ বালিকার মুখ- 

চক্ত্রে কালিমা-কলক্কের অণ্রধান দেখিয়া! 

মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন « আমি 

যাহ অনুমান কিয়া এই হজ জঙঞ্পপথ 

| হইল। আমার বালিকার স্বাস্থোমনতির 

| আনেক সুলক্ষণ দেবিতেছি। ” 

মে ছ্ন-হীন কানন-বিহারিণী বিমল- 

নলিল[ কলম্বনার অস্থুকূল ,শ্োতে 

| সন্তরণ করিত করিতে ক্ষরণ জ্রণী 

ক্রমশ বহুদূর অগ্রসর" হইল। ক্রমশ | 

সেই মধ্যাহু সূর্ধাকর-প্রতিভাত্ত লোচন1- 
ননকর প্রকৃতির বিকট হাপ্যমগ্স স্থল 

| খতিক্রম করিয়া জলযান নর্দার এক 
1  খিতীধিকাঁময় অক্ু্যম্পশ্য বিভাগে প্রবিষ্ট 

'খন-স্্িবিউ চি জা 
সপ পাসসপিশ শসা শী শীল শি ই গ 

আর্য্যদর্শন। 

হইয়। এই নিবিড় বিজনে আশ্রর গ্রহণ 

"দ্/কে প্িজ্ঞান। করিলেন। 

৷ আশ্রয় করিয়াছি, ঈশ্বরকুপায় তাহা সফল ) চালন। কর।” 

আবাঢ, ১২৮৮! 

পাদপ দকল একভ্র-সম্্ধ শাখাপন্পব দ্বার! 

নদীর চতুর্দিক এরূপ গাড় সংবদ্ধ, 

করিয়াছে যে, দিবা ভাগেও €ম স্থল 

ঘোর নিস্তব্বতাপূর্ণ অন্ধকার-ধূষে আবৃত 

থাকে বোধ হয়, থেন সমগ্র পৃধিবাঁর 

অন্ধকারদকল দিবাকর কতৃর্ক তাড়িত 

পপ উপ পপ 

করিয়াছে । গিরিবাল! এই অন্ধকার 

দর্শশ করিয়া চমকিত হইলেন, এবং 
ভয়ভীতা কুরঙ্গিণীর ন্যায় চতুদ্দিক 

চঞ্চল নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। 

“ এন্ধপ অন্ধকারের মধ্য দিয়া কতদুর 

যাইতে হইবে ৫৮” শশিশেখর নাবি ক- 

পপ ০ 

“ প্রায় আধ ক্রোশ হইবে।” 

« আধ ক্রোশ ৮ ! শশিশেখর বিন্ম ত 

ও ঈষদভীত হইলেন) এবং মুহুর্তকাণ 

চিন্তা করিয়! সাশ্বান বচনে কহিলেন 

৭ ভাব, *তোমর। তীব্র বেগে নৌকা 

কসর সপ সস আস ও সপ পপ পপ পপ পপ 

দক্ষ নাবিকদ্বয় কতৃর্ক নৌক1 সবেগে ৃ 
তাড়িত হইয়া শোন পক্ষীর ন্যায় ভ্রুত- ৃ 

বেগে গমন করিতে লাগিল। অকম্মৎ " 

এক কঠিন বস্ত-সংঘর্ধণে জলযান বন্ধ; 

প্রভাব হইয়। প্রত্য।ঘাত-ক্রিয়। দ্বার দশ 

হন পরিমাণে পশ্চাদ্ধাবিত হইল |] 

চতুর কর্ণধর স্বীয় নৌবিদ।-নৈপু্যে | | 

নৌকাকে তাহার, গস্তবা * পথে পরি- 
বর্ধিত করিয়। মন্দ মন্দ ভাবে চালিত 

করিতে লাখিল। নৌকা , পুনর্ঝার 
সেই ৪ টি সি যান্তে দবগডাক্ব- | 

লা 



1 আধাঢ, ১২৮৮। আয়েষা। ১১৩ 
1৮ পিসে পিপিপি পিপিপি পি পাপা পাস 

| মান.হইল | তখন ক্ষেপদী-ধর হুস্ত ধ্বনি ঘন খন গ্রুত হওয়াতে, বোধ হইসে, 
ূ প্রসারণ করিয়া দেখিল ষে, একটা বৃহৎ | লাগিল, তাহারা মকলেই নদী-ন্তাগে 

| বৃক্ষ ঘ্বারা তাহাদের যানের গতি ক্ষুদ্ধ | আগমন করিতেছে। কর্ণধার এ ক্ষণ 
৷ হইগ্লাছেশ বৃক্ষ-্কষ ছুই কুল স্পর্শ নৌকা-কর্ণ ধারণ একুরিয়া নিশ্চল ভাবে 

|| করি লক্বমান-রূপে অবস্থুপিত) একে | দপ্তামান ছিল, এক্ষণে এই আস্প্ট 

ূ এই ঘোর অন্ধকার, তাহাতে আবার কথোপকথন-্ধ্বনি শ্রবণ করিয়। উপন্থিত 

[ | এ প্রকার ভীষণ প্রতিবন্ধক ! বাতি | বিপদ-শঙ্কায় তৎ-দহচরকে নৌক1 বিপ- 

ৃ ত দিকে চালিত করিতে বারংবার 
। সকলেরই হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে রীত দিত ৃ জি ই বৰ 

র পারেশ করিল ১ কিছ কিছতেই কে 
 লাগিল। নৌক্ষাধাক্ষ এই শঅবঞ্ীরে দেশ করিল,» কিন্ত ছুতেই কে!ন 

ূ 

প্রস্তর ও লৌহ-মাঙ্গায্যে অগ্পা,ৎপাদন 
| করি! আলোক জাবিতে চেষ্টা করিণ, 
কিন্ত এক বিকট আর্ত-নার্দে সে চমকিত 

হওয়াতে, প্রস্তর তাহার হস্ত-খ্থালিত চুইয়] 

নর্দী-জলে পতিত হইল। কি সর্বনাশ? ূ 

| এন্র়ঙ্লর অন্ধকারের মধো এ আবার 

কি বিভীষিকাময় কাগু সংঘটিত হইল! 
ভয়ে জলবানস্থ সকলেই হ্বীনপ্রাণ ও 

| নিষ্পন্দ হইয়া! পড়িল। .কেহই কারণ- 

উত্তর পাইল না। কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড! 

এ ধময়ে লে ছর্ভাগ্য ক্ষেপুনী- ধবই বা 
কোথায় অন্তহিত হইল! হতভাগা 
হয় ত তিমির-বিহারী পিশাচগণ কর্তৃক 

নিহত হইয়াছে! কর্ণধার ভয়ে বিহ্বল 
হট পর়্িগ। তথাপি যথাপাধ্য 

নৌকাকে বিরুদ্ধ দিকে তাড়িত কর্তার ূ 
জন্য তাহার সম্পুখ-ভাগে যেমন শামন 
করিবে,» আগনি জল-ম্পর্শ-শীতল কঠিন 

ছত্ত গ্বাথ! কে তাহার গলদেশ ধার 
জিল্ঞান্ু হইতে মাহসী হইল লা? ভর়- | করিয়া » মজে তাহাকে দুর জলে ূ র 
| বিহ্বল নয়নে সকলেই চতুদ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিল। তৎক্ষণাৎ মার্জারের 

ূ 

ূ 

র 

। নিক্ষেপ করিতে লাগিল । (সই শিবিড় | ক্-স্বরের নায় এক প্রকার রব প্রত ৃ 

তিমির-দ্রাল ভেদ করিক্ কাছার কাহারও | হুইবামাত্র নৌকা অকন্থাৎ তীত্র বেগে | 
দৃষ্টি কতিপন্ন অস্পষ্ট মানব-মুধ্ধি কৃ্ঠৃক | বিপরীত দিকে বাহিত হইতে লাগিল। 
ৰ আকৃষ্ট হঈল। এবং তাহাদের অস্ফুট | শশিশ্খের 9 ঠাহার স্বরনধর্গ করুণ রে 
ৰ কঠরব ও শু্ষপর্ণ-নিপীড়ন-জনিন্ত মর্ম্র- রোদন করিয়। উঠিলেন।, 

১] 

আয়েমস। 
! । 

কু্ুম-শোভিহ.উদ্যান অ্রনিতে ভ্রমিতে । শোভা আর পেঁখিতে পাইব নাঁ,, মঙন 
| খন তাহার যধ্য দেশে সরসী-তীয়ে | করি-সে পরিমলে শ্পার. কানোছিত 

| উপনীত ছুই, : যনে কিসে কম কই বহি তম আসে, টি নিশ্রত্ঠি 
শত তি শি ৮২ পস্ি পীশ শ াপিসট তত শাপ্পাি স্পিপপা পাল 

€ 
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ভাবে সেই সরসীর গ্রতি পৃঁ্রিপাত করি, 

দৃরিপাত করিয়া যদি তন্াধ্যে কমলিনী 

হদাদী,; ঢল ঢল হাসা-বিকাশ দেখিতে 
পাই, তাহার কোল অঙ্গে ভ্রমরী 
কেমন গুণ গুণ রবে ধীরে ধীরে বগিতে 
যাইতেছে দেখি, ঠ পাই, পদ্ধবন কেমন 

সৌঃডে আমোদিত রহিয়াছে দেখিতে 
পাই, লরমী কেমন অপূর্ব শোভার 
শোভিত রহিয়াছে দেখিতে 'পাই, তবে 
অন্তর-মধো যেআনন্দের উদয় হুয়,কাহা 

যাক্যে কখনই প্রকাশিত হয় না। সেই 
রূপ আনন আমর একদ। হুর্গেশনন্দিনী 

পড়িয়। প্রাপ্ত'হইয়াছি। যখন আমর] 

গ্রন্থের মধা দেশে উপনীত হইগীম, 
ঘটনা-জাল গ্রস্থ-কল্পনাকে যেমন ক্রমে 

গরভীরচর ও তমপাচ্ষন্ন করিয়া আনিল, 
যখন আমর! সে যছ-মধুঃ1, তিলোন্তম! 

সুন্দরী, মে ম্থরমিকা চতুব!] বিমলা, সে 

মোদিনী, কৌতুকিনী: আশ্মানিকে 

ছাহাইলাম, তখন যেই কতনুখার 
রাজগৃহে আলিদা দেখি,আার এক নুন্দবী 
রাত্বলক্ম্ীর নায় গৃহ আলোকিত করিয়! 

রাখিক্াছেন। সেই হুন্দরীর নাম 
আযেষা। গ্রাথম সাক্ষাৎ হুইবামাত্র 
তীছাকে আতি,রমণীয় তাবে পেখিগত 

পাইলাম । তিনি, রাগবৈরী যুমূর্ঘপ্রায় 
জগৎপিংছের শষ-পার্খে বলিয়। তাহার 

লেবা শুভ্রবা করিতেছেন । দেখিয়াই 

ভিনিতে পারিজাম। এ হুনরী পর». 

কিন্তাখিনী বমণী-বন্ধ ৪ তৎপরেই তীহার 
খুবি কশিত রূপ-লাবণ্োক্জ। আোতিঃ 

আর্ধাদর্শন | 
স্পা ৮ শশা পি শে শালি পাপা শা শা শা? টি 

রি 

দেখিলাম । অগ্রেঠ তাহার গুণে মুগ্ধ 

হইয়াছি, তখন তাহার রূপ-জ্োর্তিঃ 
দেখিয়। স্বিগুণতর মোহিত হইলাম। 

রে 

আবাঢ়, ১২৮৮) । 
ূ 

ূ 

ভাবিলাম এ স্থানে, এ নিষ্ঠ র "পাঠান | 
গৃহে এ কে শ্ুরবালা শোভিত রহিয়া- 

ছেন ?--অথব। যেমন আফিক অরণ্যে 

গ্লোপাদপ জন্মিয়া থাক্ষে, যেমন আববীয় 

মরুদেশে কুরাপি ক্ষুপ্র-তরঙ্গিণী ধীরে 

ধীনে প্রবাহিত হয় ইনি ঈশ্বরের 

সেই রূপ স্য্ি। ইনি মরুদেশেব 
নিকুঞজ-কানন;আশামরীচিকার পূর্ণ সরিৎ, 

তৃষ্ণার পয়োনিধি, যন্ত্রণার ওষধি, এবং 

দুংখেন শান্তি-শিকে হন । 

"থে দৃশ্যে আরেষার চিত্র প্রথম 

অঙস্বিত হইয়ছে, সে দখা দেবিবামাত্র 

স্যার ওয়াপ্টার স্কটের একটা চিরন্মরণীয় 

অনুরূপ দৃশ্য অনিবার্য ভাবে মনে 

মহুসা উদিত হয়। অমনি জুন্দণী 

রিবেককে মনে আইপে। তখন 

আয়েষাকে রিবেকান্থানীয় বলির! বোধ 

হইতে থাকে । বরাবর যত আযেষাকে 

দেখি, ততই রিবেকার সাদৃশ। 

আয়েবান্ৃত উজ্জঞ্নবর্ণে উপলব্ধি হইতে 
থাকে। কিন্তবান্তবিককি তাই? 

গ্কটের রিবেকার চিত্র অতি স্ুন্দর। 

মেতৃলীতে তিনি রিবেকার চিত্র অন্ধিত 
করিয়াছেন, সে তুলিকাম্পর্শ অতি 
কোমল । স্কট গ্রথয়ে রিবে কণকে অপূর্ব 

পপ ৮৯ পোপ 

তি 

সস 

উল পপি শিপ নিপা ৯১ 

সুন্দপী সাজাইলেন। সেই সুন্দরীর | 
হাদরকে ..কোমলনতায় পুর্ণ করিনেন। | 
দে'রৃদয় ইছদীর আবাচক- থাকিয়া ও 

সপ ৭ পিসির 

লা 



| থাকিতণ। 

। দেখিতে থাকি। 

| য়েরই চিত্রে যে ছায়াপাত 

| পিআর 

! জব) ১২৮৮। 
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মাননুছঃপে একান্ত কাতর হইঠ। 

প্রৎয়ের সোহাগে অন্তরে অন্তরে গধিয়। 

ধীরতার সহিত অভ্র 

মস্তবে গেই প্রগর গ্রোপন রাখিগ্াছিল। 

স্কট এই োষলত!1 অল্প মযুত্রার “তাহার 

ছবির গাত্রে যেন অতিন্ুকুমার তৃলিকান় 

একটা মাত্র মহ রেখার চিত্রিত *রিয়৮ 

ছেন। তৎপৰে বাল্সীকি যেমন সীত। 

দেবীকে নান! ছুরবস্থায় ও হুঞবে 

নিপাতিত করিয়। তাহাকে অতি মলিন! 

করিয়াছেন, সকলেরই গঅনুকম্পাভাজন 

করিয়ছন), স্কট ও তদ্রপ রিবেকাকে 

নান] ছুরবস্থায় ও ছুঃগে ফেলিয়া তশহার 

চিত্রে মপিনতার ছায়াপাত করিয়াছেন। 
ছুই জনেই চির-ছুঃখিনী, মানণের 

সহানুভূতির কোমল-পাত্রী। সীত। 
দেবীর পানে চাহিয়া আমহ। যেমন 

তাহাকে ভিরছ্ঃখিনী, মৃহ্-মধুতা মলিন" 

বেশ! উপলান্ধ করি, রিবেকার প্রতি 

চাহিরাও একদ। তাহ'কে হদহ্রূপ ভাবে 

যেন বেধ ছয়, উভ- 

হইয়াছে, 

| তাহা! অত কোমল, মধুর, 5 মনোদুগ্ধ- 

| কর। 

আয়েবাতে এভাবনাই। পাঠকের 

ও দর্শকের সহান্ুততি হুন্দরীগণকে* যে 
কোমল, মলিন বর্নে চিত্রিত করে, লে 

পরকীর ভাবে ও বাহ্যিক হুরবগ্যার 

লছার়তায় আয়েষা হন্দবী নহে। আয়েষ। 

শুদ্ধ আস্মরিক শণে বিভষিতা হইয়া 

| ঠা কাপেক্ষা ও কোমগা উহার? 

_আর়েষ। ] 

ণ অয়েষার, চিত্র সেরূপ নছে। 

সপ ৮ সির পতি 

১ 

৮২০৭ ০ চর স্পকস্ নিও মু 

রাট্ঞা লি 

১১৫" 

চিরছঃ বিনী মিনা রিবেকার চিত্র-মধো | 
তাহার. হদ.-যাধুবীর কোমলত। €ষন | 
ই, আভাসে মৃছধ্ণেগ্রতীত $ইচে 

খাকে। ক্ন্তি প্টঞ্দল : গৌববিনী 

আগেষ। 

পঞ্মপুক্পর ন্যার, প্রস্ক টিত ও হুনর॥ 

কাথচ সমুদায় কোমল। তত দুষ 
কোমলতাই তাহার সৌদার্মা) রূপ ও 

মাধুখী। রিবেকাকে দেখিলে বোধ হয়ঃ 

স্কটওযেপ কোন নিমলিন। প্হনগীর 

সৌন্দর্য বাড়াইবার জণ্য শশ্তি কোমল 
তুপিকাস্পর্শে হুদ ধ-মাধুবীর ঈষৎ লাবণ্য 
দ্বিণ। পিয়াদ্ধেন। অগধা। ফোন কোমলা" 
গ্িণী যেনদীন ভাবে মান ও আচ্ছন 

রহিয়াছেন। কিন্ত ময়েষার চিত্র 

সেরূপ নহে। আয়েষা, রিবেকা হইতে ৭ 

সমধিক কোনলহায় পরিপূর্ণ হলয়। 

পভাদিত রহিয়াছেন। তাহাতে যে 

মৃহরঞ্জন আছে মে শ্ৃহরঞ্জন তাহার 

সমু! কোমলতাঁর অপূর্ব ভাব। রিবে" 

কাকে একদা শরারী বপিয়! খোধ হয়ঃ 
কিন্তু আরেষাকে শরীরী বলিয়া বোধ 

হয় না) তিনি যেন, সমুদয় হনয় 

কোমল্রত1। তাহার দ্ধপ ও, শরীর, 
৮ শশটশশশ্পি টিপ পাম্পি শিশ পপি টি শশা পাপী সপ্ী পাস পী পপ সপসসপ 

বগবর়ঞ্নাধুরীর বর্ণ-গৌরকে আচ্ছন হইয়া | 
& 

গিয়ঈছে। প্রন্ফ,টিঠ, পদের নীচে জঙ্গ- 

মধ্যে যুগালের দেহ লুক্কায়িত আছে। 
কেরন কমল-গার কমগোপরি উজ্জল 

কোমলতা জাগিরা রহিয়াছে |: * 

কিন্ত আমি এ কথা বলি দা রে, 

গিবেকার হৃদর-কোলান্া মক রি 

২২ শিট পলাশী তি লও শী তিল শি 



নিউ পল ০৯৭ -০৬ পবা  ত পপসপ শর আলি পরিনত লসর এ 

আধ্যদর্শন | 
চর 

৯ লজ পরশ পিতা 55209527553 2 আও অলক সস. 

৭ হইয়। আযেযাকে' পরিপূর্ণ কথিয়াছে। | 
1 আমি বলি, ইহারা হ্দয়েও ৰিভিন্ন। 

1 রিবেকা প্রণয়িনী এবং তজ্বনা কপাময়ী 
! আয়েষা কূপাময়ী এবং তচ্জন। প্রণযিণী। 

(রিবেকার প্রণয় প্রথমে, সঞ্চজাত হয়। 

গ্রণয় অন্তরে অন্তরে বদ্ধিভ হুইয়। 

(রুপার সহায়ত গ্রহণ করে, অথবা 

'ক্কপা-রূপে অথস্থান কবে। অবশেষে সেই 

। প্রণয় কৃপাতে লয় প্রাপ্ত হয়। লে 

। প্রণয়ের 'আর বাহ্য বিকাশ হইল ল1। 

' তাহা রুপাভাবে, গোপনে গোপনে 

অন্তল্গন রহিল। কুপাই বাড়িতে 

লাগিল। প্রগয়ও তৎদঙ্গে বাড়িয়া 

তাহাতে বিলীন হইতে লাগিল। 

'আয়েষার হাদয় এরপে কোমল নহে। 
তাহা। আদিতে কৃপা ও অনুকম্পার 

কোমল, মেই কোমলতাই তাহার 
: প্রধান ভাব। তাহার অন্ৃকম্প। প্রণয় 

আনিয়া দেয়। তাহা কৃপাময়তা 

সকল ভাবের গ্রে উদয় হয়। সকল 

ভাবের উপরে ছাপাইয়] উঠে। প্রণয়, 

কি দ্বেষ, কি ল্েহ, কি ভগ্রী-ভাব, কি 

বাৎদলা, কি পিতৃ-তক্তি মকলই তাহার 

রূপার নিকট পরাজিত । তাহাব «প্রবল 

কুপ1-ভাব প্রণয়াকে ছাপিয়। রাখে, শন 

চালিত করে, এবং, পিতৃ-ভক্তির উপরে 

শ.. পীশ জপ 

ঝহিত আয়েষার তুলনা করিয়া তখি। 
সতধন আমর। এক দিন বলিতে পারি, 

| আয়ষা কপাময়ী, রিৰেক শ্রণয়িনী। 

উঠে। বর্থন আমর] এই ভাবে,রিবেকার, 

| সি দয বলি, আরেহা 'কৌবল, 
রে মিনি 

আবহঢ়, ১২৮৮ । 
০ 

কোমঙলতাময়ঃ কেবল কৃপাময়ত]। 

কপা-পাজ দেখিবা-স্গাত্র তাহার কপ] 

সহজে ও স্বতই হাদয়ে অনিবার্ধা বলে! 

উদিত হয়। দেকপার পারর।পাঁ্র নাস । | 

তাহ! লনকল ,ভাবের অগ্রে উদয় হইয়া 

থাকে। তাহা তাহার ইচ্ছার৪ তত 

অনীন নছে। তাহ! এত দুর প্রবল যে, 
এমত বোধ হয়ঃ তিনি ইচ্ছা করিলেও 

তাহ! দনন করিতে পারিতেন না। 

অন্য তাব ক্ষণিক প্রবদ হইলেও এই 

ভাব শেষে ভ্ররকে আর্দ্র করিয়। দিত। 

কোন উগ্র ভাবন্দয়ে ক্ষণেকের জন্যও 

গ্থান' পাইত ন1। পরের বাথ! ভিনি 

যেন কোন দিব্য-জ্ঞান-প্রভাবে বুঝিতে 

পারিতেন। বুঝিতে পারিয়া মে বণা 

যাহাতে না জন্মে, অথব। জন্মিলে তাহ। 

তৎক্ষণাৎ ষাহাতে নিবারণ হয়, এমত 

চেষ্টা করিহেন। কোন্ কথায় ও কোন্ 

ব্যবহারে কি গ্রকার পরের বাথ। 

জন্সিতে পারে, তিনি তাহ! অতি হ্ক্ 

ভাবে বুঝিতত পাধিতেন। তাহার 

হৃদয়-কোমপতার এই অনুভব শক্তি 

মি চমখক1র ছিল। 

অ।য়েষর এই পর-সৃখদায়িনী প্রবৃত্তি 

এত প্রবলা ছিল যে, ইহা চরিতার্থ করি- | 

খা জন্য তিনি কোন বাধ! বিপপ্তিকঈ 

মানিতেন না। সে বাধা-বিপত্তিতে তাহার 

রোষানল প্রজ্ছলিত হইত। তিনি মেই 

রাজনন্দিনীর রোষের সহিত অতি প্রবল 

দর্পে সে বাধা অতিক্রম “করিয়া 
রর ডিক! ক্রোধ পাও থাকে, 

স্ব ত০্তা 



| ক্মাধাঢ, ১১৮৮। 
গ 

1 হত সপিঞএ ৯০ ৯৬০0০ ০ (লহ জারা পাশ পি ও এপ 

পিপি পপ শশি শি শিশ্ন পলা পপ পাস পপ জী 

৩ তে 

স্প্্্ -০০ স্যুপ... ৩. শপ 

| হয়। 

পপ সপ 

]. 

স্্জির্িত 

ইথাকেই সংক্রোধ বলে। তাঁহার মেক 
সতক্ষোধেব সঙ্গে সঙ্গে রাজননিনীর 

তেজ উদয় হইত। তাহার সেই তেজ- 

প্রভাবে সকল বাধা আপনাপনি অপ- 

সাবিত হইত। বাধ! দড়াইতেন স্থল 

পাইত ন1]। রাজনন্দিনীব তেজ-প্রভাবে 

আয়েষ। আপন পথ মুস্ত দেখিতেন"* 

ভখন তিনি দ্েব-কনার মত স্বকীয় 

সত্ প্রবৃত্ভি-পথে অতি প্রফুন্ন চিত্তে তেজেনর 

সহিত অগ্রসর হইতেন। অগ্রসর হইয়। 

কূপাপা দেখিবামাত্র অমনি গলিয়া 

যাইত্েন। অমনি তাহার হ্বদর- 

কন্দরে অন্ুকম্পা সঞ্চারিত হইন্ঠ। 
তখনি তিনি পরতাপ-মোচনের ম্ধনা 

ব্রশ্তী হইতেন। তিনি কোন স্থলে 

উপস্থিত হুয়া, কে তাহার অন্ুকম্পা- 

পাত্র, তাহা একবারেই বুঝিতে 

পারিতেন,কাহাকে তাহ! দেখাইয়। দিতে 

হইত না। পরে দেখাইয়।' দিবার 
অগ্রেই তিনি যেন কোন দিব্য চক্ষু- 

প্রভাবে তাহা! দেখিয়া লইতেন। 

ইহাই হাদয়ের কোমলতা, ইহাই 
কোমলতার দিব্য অন্ুতব-শক্তি ।০কেহল 

কারুণা-রসেই এতদূর কোমলতা সম্ভাবিত 
কারুপা-রসে কত দূর কোমলতা 

সম্ভাবিদ্ত হয়, আয়েষা তাহ! গ্রার্শন 

(করেনা আয়েষ। কারুণার উৎস, 

 পরতাপের দিবা চক্ষু এবং সহদয়তার 
' পরাকাষ্ঠা। 

আর য়েষা | 
কাজি সপ গা 

এ পক প 

১১৭ 
শপ জা উপ | নি 

তিনি দিবারান্রিং ছার লজ পারার 

ৃ রা 

| 
| 

করিয়!৪,, সেই কাধষো একান্ত মনে ব্রতী ূ 

থাকিতেন। রাজননিনীর তখন ক্ষোন 

স্থখ-জ্ঞান্ত থাকিত না? 

তাহাই তাচার খক-মার হুখ। 

তিমি অনা সকলস্থখে ৪ সকল বিষয়ে 

উদ্দামিনী হছইতেন। “সে কার্ষ্ কাহারও 

তখন 

অপেক্ষা করিতেন ন1। "সৈ কার্ধো। 

তিনি একাকিনীই ধাবিন্ত হটহেন এবং 

একাকিনীই ্রবৃন্ থাকিতেন। কাহার 

অপেক্ষ। করিবার তাহার বিশ্ব সহিত 

না। সে কার্ধা তাহার একারই 

লানিতেন। নে কার্য করিবার মময় 

তাহার অনা ভাব কিছু মনে আলিত 

আলিলে মনে স্থান পাইত না। 

তিনি অতি গম্ভীর ভাবে পরত্তাপ 

নিবারণের জন্যা বাস্ত থাকিতেন। অতি 

ধৈর্ধা ও স্থিরতার সহিত তাহা সম্পন্ন 

করিতেন & যেুছে আয়েষ। পর-হুঃথে: 

* পৃথিবীতে তখন ] 
| 

] 
| 

] 
1 
! 

ূ 
] 
1 
ূ 

র 
| 
ৃ 

কাতর" হুইয়! গভীর মুতে বঙিয়।: 
আছেন, সে গৃহ অতি নিস্তব্ধ, শ্হির, ও 

নীরব। কোন দিব্যাঙ্গন]! সে গৃচে 
পদার্পণ করিয়াছেন। তাহার পদ- 

সঞ্চারেই হুঃখ ও তাপ আপনাপনি 

অপসিত হইতেছে । উধধার আগমনে 
নিশার অন্ধকার অল্লেন্সয়ে আঁপনাপনিই 

তিরোেছিত ,হইতে লাগিল । পূর্া দিক 

হাপিয়াউঠিল। 
রিবেকার হৃদয় যে কাকর়ণা-রসে 

পরতাখ-হরণে ব্রতী হয়া আয়েষা | এত দুর কোমল, কোমলতায় যে এত দু 
| কোন কষ্টই কষ্ট-জান করিতেন না। | রুমার ও. )-তীক্ষ দৃষ্টি তাহ! “হুজাসি 

"শীট শি পিপল শপে পাপ শিপ ৯ লা এ পিসী পাশ পি -- পেস্ট টি সপ সা সপ পপ পাপ ১৩৬ শী চস নাও 

ৃ 
ৃ 
ৃ 
র 

ূ 
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৯১৮৮ 

লস ২৯ ৭৯৮ একরাতে ৮৮৯০ 

পরিদৃ& হয় নাই। রিবেকা যাহা 

করিয়াছেন, লকলই আইাঁনহেো, 

সম্বন্ধ । গার্থকে অর্থবান, , তাহাও 

আইভ্যানছে-সম্থ্ধ। আইভ্যানছোর 

গুশ্রষ! বিষয়ে তো। কথাই নাই) সেই 

| শুশ্রু'-কালেই এক'বার তাহার ঈর্ধা- 

| ভাবের কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিল। 

মুমূর্ষপপ্রায় « আইভ্যানহোকে বারাম- 
ক্ষেত্রেই পরিভাগ করিয়া আলিঙে 

চাহছিলে, রিকেকাঁ পিতাকে ননেক 

বুঝায়] “তাহাকে আপনাদিগের মঙ্গে 

সঙ্গে লইয়] গিয়াছিলেন। 'শ্রাইভ্যানঙোর 

বিবাহ হয়] গেলে, তিনি দেশ-যাগিনী 

হঈয়া গেলেন। ঘে বাপদদেশে তিনি 

দেশত্যাগিণী হইবেন বলিয়া গেলে, 
তাা বৃগ! ভাগ মাত্র। তিনি রাওয়েনাকে 
বিবাহ-কালীন নিজ হস্তে এক মচার্হ 

যৌতুক দিয়াছিলেন সতা, কিন্তু তাহার 

কৃতজ্ঞতার চিহ বলিয়াই বট, তাহা 

বাধা করিয়াছেন। (রিবেকার সন্গৃদয়ত। 

অনা কাহাকে ও অনা কিছুকে প্রকাশিত 

হয় নাই। 

,স্বটন1-সম্বন্ধে বিবেকার সহিত 

আফেযোর সৌসারৃশা এত -ছুনিষ্ট যে, 

তাহারা ছতী জনেই এক « বলিয়া 

আপাঙত প্রতীত হয়। রিকেকা থে 

নির্ধারন ১০২০ লিন এ 

০ শীল আসিস আগ সপ পপ পপ সপ সস স্ু ০৯ 

শা 

পপ শ 

| আয়েষ। জপ জগৎনিংছের মেধায় 

| ছিলেম। রিবেকা যেমন এক 

(| গন ঘন্থার ছরভিসঞ্ষির বেুদ্ধে ধাড়াইর] 

টিএপ্রাপগ্্া  বিসর্ন.. হিতে ॥ উদ্যত 

স্পা ঃ ।. শু 

০২৯৯ 

কপ স্মাইভাানতোর শুশ্রষ। করিয়াছিলেন, 

1 লালা 

২২টি ৭ এ পিপি শত পাট পপি ১ ৩ শ এসপি ও? পপ পোড়া 

আবাঢ়। ১২৮৮ । 

হইয়াছিলেন,লায়েষ।ও তজজ্প গন্মানের 

গ্রাণয় তুচ্ছ করিয়া! জগৎনিংহের প্রতি 

একান্ত মনে অঙ্ুরক্ত হইয়াছিলেন। 

রিবেকা যেমন রাওয়েনার পারণর কালে 

ভাহপক এক বহুষ্লা রত্ব-বলয় প্রদান 

কবিয়াভিলেন, আয়েষাও তদ্রুপ ছুর্গেশ- 

এনন্দিশীকে বিবাহ-কালীন নান। অলঙ্ক র- 

দামে ভুতিত করিয়াছিলেন । আইভ্যান- 

চ্ছোর বিবাহ ছলে, রিতবেকা দেশ- 

তাগিনী হঈয়াছিলেন, আয়েষাও জগৎ- 

পিংহের পরিণয় মময়ে একদা প্রাণভ্যাগ 

কবিতেও উদ্যত হুইয়াছিলেন। এ 

সর্মস্ত ঘটন] সদৃশ; সদৃশ যলিয়! রিবেকা 

ও আয়েষার চিত্র এক নহে । আই. 

ভামঘোর অনুর গার্কে 'অর্থদান 

কবিবার পর্বের এবং আইভ্যান্ছোর 

সেবার নিরহ হইবার বছুদ্িন পুর্ব 

বিবেকার মন আইডাানহোব প্রতি | 

আসি হইয়াছিল, আয়েষার তন্জপ ৰ 

হয় নাই, হইবার €কোন শুিধাও ঘটে 

নাই। মুমূর্ব প্রায় জগংপিংহকে 
ওসমান স্বগৃহে ও পাঠান রাজবাটান্চে 

লইয়]মাসিলেন, আনিয়া! আপনি বলিয়। 

থাকিয়া আয়েষাকে তাহার গুশ্বষা় 

নিুক্ত কথিলেন। আমর! এই স্থলে 
জ্ঞগৎসিংহের সহিত আয়েযার প্রথম 

সাক্ষাৎ দেখিতে পাই। ' তৎপুর্ন্ক 
তাহাদ্দিগের কুরাপি আক্ষাৎ ঘটে নাই। 

সেবা-শুজষায় নিরত ভুইয়া) সম্গৃদয় ও 

মৌবন-কালীন প্রণয়-প্রবণ আমেধার চিত্ত. 
অশবংসিং হেরে প্রতি পক্ষপাতী ৮৪৫ 



| 

| জীবনের মহৎ লক্ষ্য ভাবের] অতি ধীরতার 

| মহিত বিধাঙ্গুদীয় নধী্জলে চির দিনের" 

| আমা, ১২৮৮ । 

॥ এই মাসক্কি সেবার সহিত দিন দিন | দিলেন। বিপর্্জীন 
| বান্তিতে লাগিল। দুর অতাচাত্সের | 

| বিপক্ষে বিবেকার বিক্তৃদ্ধাচরণের সহিত 

| 

| 
| 
] 
ৃ 

| 

! 

] 

! 

| গন্য 

শৈশব-নধছর প্রকৃত প্রণয়ী ওলমানের 

প্রতি আয়েষ।র বাবছারের তুলনাই 

হয় না। রিবেকার রুতন্ত তা-সৃচিক 

উপহারের সহিত আয়েষার নংসার- 

বৈরাগাস্চক, নিঃস্বার্থ ও আত্মীয়তা 

ভাবেও সর্ধম্ব দানেরও তুলন। হয় না। 

এ দান আয়েষার প্রণয়ের উতৎসর্থ-শ্বরূপ। 

তিনি যাহাকে একান্ত মনে আপনার 

ভাবিঙেন, তাহাকে সর্বস্ব দিয় হুখিনী 

হইলেন। এই সর্ধতগই প্রণয়ের 
উৎ্পর্গ। প্রণয়ের জন্য সব্বন্থের 

জলগ্রল ইহাকে বলে। ইহ্ুদণী 

পিবেকার প্রণয়ের কি এত দুব উচ্চঠা 

ছিল? আবার আয়েব। যখন এক দিন 

যৌবন-উন্মস্ততায় প্রাণ বিয়জ্জন দিতে 

উদ্যত হইয়া হম। আপনার কজীগনের 

মহৎ লক্ষ্য ভাবিয়া *তত-কার্য) হহতে 

বিরত হইলেন, তখন আয়েষার সুমহতী 

জীবন-প্রহৃতি ও সুন্দর শ্বভাব শম্পষ্ট 

প্রকাশিত হুইনা পড়িল। অঃয়েয[র 

হবনয়-কোমলত1, ধৈর্য ও কৃপাময়তার 

এই চরম কনল্পন1। পাছে কথন 

প্রলোভিত হন বলিয়া, তিনি আত্মু- 

নিক্ষেপ করিলেন) থেই 

বিষান্ব নীযরের অহিত আরেছ। যেন 

| নিজ হৃদয়-হরাহল, প্রথয়কে ও বিসর্জন 

০৬০ 

আয়েষা। 
(৫ এর রতি রি 

আয়েব! প্রকতিপ্ হইয়া ধৈর্ধযাবলম্থন 
করিলেন। আয়েষার এই কান্ঠীকে 

আদর! সমাক্ প্রশংনা* করিয়! উঠিতে 

পার না। , অগ২সিংখের বিবাছ হইয়! 

গেলে, আয়োষাকে যখন তাহার দাশ। 

একেবারে পরিতা্ন করিতে হইল, 

তখন এই প্রকার একটা প্রধান ঘটনায় 

আয়েষার জীবনআোতে কিন্ধপ গ্রতিঘাত | 

লাগিতে পারে, প্রতঠিঘাত লাগিয়। 

আযেষার সমুদায় খভাবে ঝ্িরপ ফপ | 

ফলিতে পারে, বস্কিম বাবু তাহ! অতি | 

সুন্দর ভাবে প্রদর্শন ঝঁরয়া্থেন। 
এই রূপ ক একটী চরম কল্পন। দিয়া 

খন্কম বাবু এক এক্টীমুন্মরীর সমুদায় 
্বভাবের সুন্দর বিকাশ করিয়া তাহার 

১১৯. 
॥ ন 

সল্প 

াস্পাতশী পাশা োস্পীপ্পপাস্পা পিপি িপিস্পাস্পী সপ আপস পাতাল পিজা পাপ সপাাপপীপাপশীপপীশ - 

“দিয়া আবার |. 

সমাপ্তি করেন। ইহাই চিত্রক্রের শেষ ূ 
অঙ্গদাগ লেখা, চরম বর্ণরেখা-প। ত-- 

যেরেথায় একেবারে মমুদায় চরিত্রের 

স্ুনর বিবা।শ হঠরা পড়ে ও সুন্দগীকে 

পরম রমণীয় ভাবে যত করিয়। 

দেয়। 

রিবেকার সছিহ আয়েষার যদি কোন 

সাদৃশয থাকে, তাহা তাঙাদিগের প্রণয়ের 

সাদৃপ্লয,) উভরেরই নিরাশ প্রণয়। ৃ 

র 

ইছদিতী খ্রীষ্টান আইভ্যানহ্থোকে তাল: | 
খাসিয়। 

পাঠামিকনা] 

যে. বিপদ্দে পড়ি়াছিলেন, | 
হিচ্দু-কুল-মস্তংত জগৎ" | 

মিংহকে' ভালবাণিয়াও তজ্প বিপঞ্ছে | 
পড়িনাছিলেন। উভয়েরই ব্রণ অঞ 

নত ও স্বতাবত লগত 'হইয়াছিল.২ 



বাঁ 
লস এ ৫ পান তি হক পি তা পিন অপিিজ জি জি 

মিলন হওয়া অসস্তব। রিবেক1 জানিতে 

পাঁরিলেন, আইভ্যানছে! পরের জনা, 

আয়েষা শেষে বুধিতে পারিলেন, জগৎ 

মিংহ তিলোত্মান্থরাগী। তাহার! এই 

বিপদে পড়িলেন, কেন তাহারা এরূপ 

পার্কে ভাল বাসিয়াছিলেন। রমররী- 

জাদয় যে কাহারও কথ! গুনে না। তাহা 

যে আপন পথে ধাবিত হয়, তাহারা এই 

সতোয়ই সাক্ষীভূত1] হইরাদ্িশেন। 

তভাছাদিগের হৃদয় স্বতই একবার যেখানে 

গিয়াছে, সেখানে না গিয়া তাহার! 

থাকিতে পারেন নাই। বাঞ্বিক ছাদয় 

গ প্রণয়ের বেগ কিবপ অনিবার্ধা, তাহ 

এই রমণী-্বয় বিলক্ষণ গ্রদর্শন করেন। 

তাহার! দেখান, ফোঁবনে হাদর ধখন 
প্রণয়-প্রারণ হয, তখন সেই হ্বদয়াবেগ 
পাত্রাপাজ্রে অন্ধ হইয়া মহুস। এক-জনের 

প্রতি এরূপ অজানত ভবে আকৃষ্ট হুইয়। 

যায় বে, তাহ! প্রত্যাবর্তন করাণনিতাস্ত 

কঠিন হইয়া 'পড়ে। খ্য়েব। কোন 

ফাংল যে সে অনুরাগ প্রত্যাখ্যান করিতে 

পারিবেন, একপ প্রত্যাশা করিতে 

পারেন নাই । রিবক1 সেই অক্পুরাগের 
অন্তর্দাছে দেশোস্তরিত হইয়া, গেজেন। 
ব্রিনি বুবিদ্লাছিলেন। তাহার * শাস্তি 

আইভানছোর দেশে নাই। দেশাস্তরে 

ই চেষ্টায় রিষেক। দেশান্তরে গেলেন। 

( কিন্ধ আয়েয। বিবেক! নহে। খ্মায়েবার 
শপ শশা তি ৩৯৮৮০ শট শি পাপী একি লপপীশপ আসপাি টি সিপিজ্পিরপি হিজর এ 2 
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৯ ০ 

পা 

আর্ধ্যদশনি। 

উভয়েই শেষে জানিতে 'পারিল,এ, প্রণয়ের 

করা আয়েবার সাধা নহে। 

 পতির পৃজোপলক্ষে নিরাশ প্রেমের পৃ্ন।.! 
গিয়া যদি কখন মন ফিরাইতে পারেন, (করিতেন, আমের তদ্রপ* নিজ ছাদ | 

| প্রতি -বুঝি রিবেকা হইতের ক্ষোমল-. 

আহাড়, ১ 
কপ 

১২৮৮৭] 
' 
1 

| 

তর। আয়েষার প্রকৃতি বুঝি রিবেকা ৃ 

হইতেও দৃড়তর। আয়েষার ভাদয় কখন 

ফিরিবার নছে, তাহা আয়েব। বিলক্ষণ 

অনুভব করিতেন । তাহার ৭কোমলনর 

প্রকৃতিতে তাহার যৌবনানুরাগ দুঢ়তর : 
বপিয়ুছিল। সে অনুবাগকে প্রত্যাখ্যান 

আয়েষা 

ববং সেই প্রেমে বাড়িতে লাগিলেন । 

ওসমান্ প্রতিবিনোধী ও বিশ্বষী হইয়া 
সেই অন্ভরাগকে বরং ক্রমশই বর্ধিত 

করিয়া তুলিল। ওসমানের বিপক্ষতায় 

পেই প্রেম-প্রবাহের বল বুদ্ধি হইল। | 

আঁয়েষ! যাহাকে হৃদয় দিতে পারিবেন | 
না, ভিনি জানিতেন, বিবাহ করিতে 

হইলে তাহাকেই ভ্দয়) মন, সমর্পণ 

করিতে হইবে । আয়েষ। তজ্জন্যই 

জগৎ-সিংছের প্রেমে একাস্ত আবদ্ধ, 

ও পক্ষপাতিনী হইলেন। তখন সেঈ 

প্রেমকে আয়েষা উচ্চ হইতে উচ্চে | 

তুলিলেন । হৃদয়-মন্দিরে তাহাকে দৃঢ় 
স্থাপিত করিলেন। স্থাপিত করিয়া 

সেই নিরাশ প্রেমের পুজা করিতে, 
লুগিপ্পেন। সেই প্রেমকে পবিত্ব 
করিয়। তৃলিলেন। মহাশ্বেতা বযেষন 

একদা অচ্ছোদ সরোবর তীরে নিবিড় 

অ্রণামদ্ধে একাকিনী' ভগবান -ভবানী-. | 

ূ 

| 

মন্দিরে মহাখেতার প্রণয় অপেক্ষাও | 

অধিকত্তর নিরাশ প্রমের দেবতু! প্রতি-, 

চাপিত করিস! অহসিশ তাহাব, 'অর্ভনার | 1 
০ পসপাসপীপ্পীকশ ৮ শপীিীপ শপ এপাশ সপ ১ পাই ০ শি পিতা শশা পাকি 
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ূ 

নিয়তেইলেন। মহাশ্বেতার তবু আশ, 

| ছিল নি একদা পুগুরীককে পুনর্লাভ 
করিবেন,; কিন্ত আয়েষা কোন, আশয়ে 

( তাছার ধৌবন-প্রেমকে এতদূর বর্ধিত 
| 

র 
ূ 
ূ র 

ূ 
র 

ৃ 
র 
ৃ 
| 

ৃ 
ৰা. 

ূ 
ই 

»পুজা 

ও পুজার করিলেন ? ধদিঞপ্রণয় কখন 
পবিত্র হইয়! থাকে, তাহা আয়েষাতে 
হইয়াডিল। উপন্যাসে আয়েষার প্রাণ 

য়ের দ্বিতীয় দৃষ্টাত্ত নাই। ইহা! ওপ- 
ন্যামিক প্রেম-কল্পনার চূড়ান্ত সীম) 

এ লীমা কাদন্বরী-প্রণেতা বাণভট্র 

মহাশ্বেতাকে দিয়াও দিতে পারেন 

নাই। কিনি মহাশ্বেতার হৃদয়ে পুগ- 

রীকের আশা কেন রাখিলেন? ক্ষেন 

তাহাদ্দিগের মিলন সংঘটন করিয়া 

দিলেন? মহাশ্বেতাকে যখন আমরা 

একাকিনী নিভৃত বনবাসে ত্রিসন্ধা। 

তবানীপন্ির পুর্জায় নিরত দেখিয়াছিলাম, 

তখন ত্ভাহাকে আর মান্ুষী বলিয। 

জ্ঞান হয় নাই। তখন তাহাকে আমরা 

প্রেমের পবিত্র-দেবী বলিয়া মনে করিয়া- 

ছিলাম। কিন্তু আয়েষার নিরাশ প্রেম- 

দেখিয়। তদপেক্ষাও চমত্রুত 

হইলাম। এঞ্জেলিনা এড্উইন্নের আনা 

| বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্ত [ 

ৃ ॥ এড্উইনকে কখন লাভ করিতে 

পারিবেন এখেনিনার এরূপ আশ! ছিন। 

ট রিেকা! আইভ্যানহোর নিরাশ-প্রেমের | এই প্র 
, | বিধবা৯নৃষ্ট হুইয়াছেন। 
কখন কখন এই প্রণয় জনা পবিত্র হয়? 

দেখিয়া কি ভাবিয়! দেশান্তরে গেলেন, 

ভাহা রিবেকাহি মনে মনে জানিতে 

৯২১ 

তাহা পাঠক অগ্লেক দূর অন্যান কিয়! 

লইতে প্রারেন। কিন্তু আয়েষা সয় ৃ 

আশায় জলাঞঙ্জলি দিয়াছিলেন। ভ্িনি 

প্রতিজ্ঞানকরিয়াছিলেন/জন্াবচ্ছিন্নে আগর 

কাহারও প্রগয় জয়ে স্থান দিবেন না। 

তিনি জানিতেন তাহার সে প্রকৃতিতে 

আর কাছারও প্রণয় প্যান পাইবার যো 
নাই। তাহা জগৎসিংহের প্রণয়ে' 
পবিত্র হইষাছে। 

অঙ্গরনাথের প্রণয় একদা এই রূপ 
পবিত্র হুইয়াছিল। কিন্তু *“অমরনাথ 
কখন আয়েষার মত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন 

নাই। তিনি প্রকৃতির আবেগকে উচ্চে 

তৃপিয়াছিলেন মাত্র । তিনি সেই আবে- 

গেরই অনুসারী ভুইয়াছিলেন মার 
তিনি পুরুষ, আয়েষ। রমনী । পুরুষে 

সেই প্রণয় কৈ রূপে পরিগত হয়, 

অমরনাথ তাহার দৃষ্টান্ত। আয়েষ। 

রমনী-প্রণয়ের পৃষ্টান্ত। আমরনাথের 
প্রণয়ও' রমণীতে কতদূর উচ্চে উঠে, 
আয়েষা তাহা দেখান। পুরুষের 

উদ্দামীন প্রণয় কেমন আধার মংসারী 

, হয় অমরনাথ তাহা দ্বেখান। কিন্তু 

রমণীর উদ্াপীন গ্রথয় কেমন চিরদিনের 

জর্নী পবিত্র হইয়। যায়, ভ্বাহ। আয়েষার 

ৃষ্টান্তে প্পষ্টরূপে প্রতীত হইতে 'থাকে। 
এই প্রণয়ের উচ্চ কক্পনায় বঙ্গ- 

বৈধব্য রীতি 

ইহ! গুপন্যানিক ভাব, অমাস্ুমী ভাবত। 

এই অমাদুযীতাবেও কখদ মাহ চিনি 



শি শপ 

আবাড়, ২২৮৮। 

পারে॥। আমরা কোন কোন বঙ্গ. 

ৃ | বিধবার তাহা দেখিতে পাই (কোন 
|| কেন বগ্ষ্বিধবা এই গ্রণয়ে পন্িত্র 

হইয়াছেন । ক বহ্গ-বিধবা অনন্য. 

গতি) তিনি গ্রণয় াঞ্জনের যুতৃ'তে 

নিরাশিনী? তাহার, পবিত্র গ্রণয় 
মিলনের ফল। আফ্েধাতে এ সকল 

কই? আয়েষা কাহার ম্ুত্যুতে 
নির।শিনী। জগৎ পিংহ জীবিত, জগং 

সিংহ, ঠিলোত্বমার অনুবাগী। আয়েযার 

সপ্তি স্রগৎসি:হের কবে মিলন হইল? 
তিনি অগংমিংংহর সেবা করিয়াছিলেন 

মাত্র, তিণি জগৎসিংছের প্রণয় কখন 

ফিরিয়া পান নাই। তিনি তাহার 

রুতভাতা-সৃচিক গ্লেহ পাইয়াছিলেন? কিন্তু 

থে প্রণয়ে চিনি জগংসিংহকে 

চেখিতেন সে গ্রণয়ের কোন উত্তর 

জগৎ্মিংহ দেন নাই। *্তঞ্খাপি চিনি 
ডগংপিংছের জন্য সর্বাতাগিশী ও 

পরম গ্রণরানুরাগিণীত।  জঅগৎনিংহ 

1 জীবিত থাকিতে ৪ আগ্েষা বিধব1। 

জগংসিংহ .ভিলোতমার প্রণয়ী হইলেও 

য়ে! তাহার প্রপরিনী। এ কথা 

অবিশ্বাস, এ ভাব অযান্থ্ষী); ইহ! 

কেবনস উপন্যানেই সন্ভবে | যে অধান্ুষী 
ছাব বগ-রিধবাতে সভাবিত,০. ৫ঘই 

আাসুয়ী ভাত এক্স ২ পদ/যিক হুদার 
আয়ের ঠেও সম্বিত হইছে । আযেষ। 

৷ ব্যবিধবারও উচ্চে উঠযাছেন$ /ভিধির 
হাজং সক আৰ হলপিযানুষ়্ীতঃনের 

উদ টঠিহাছে। আ$য়েহ। ককিকিক্পনা। 

আকেমা ই টু 
০ শির শি পাশা ৩২০৩০ ১৯: ু রে স্পা ১ ৮. এত ক উপিিস্রিনি 

কিন্ত রিবেকার মহ অস্কুরাগের মধে 
এমত একটু মধুযতা আছে গর্বাহা 
আায়েষার প্রবল অনুরাগে নাই) জি 

স্থখমময়ে রিবেকার অন্ভুাগ সঙাত | 

হয়। তেই অনুরাগে আক হইয়া | 

রিযেক। মুমূর্ধ,পায় আইগ্যানহ্বোকে 
সঙ্গী কবিয়া গৃহাভিমুখে বাত্তা করেন। 

পথিমধো দন কর্তৃক আক্রান্ত, ধৃতঃ ও 

স্থাহাদিগের হুর মধ্যে রুদ্ধ হয়েন। এই 

ঘ্বাকুণ কারাবাসে, দারুণ ছুরবস্থায়ও 

রিবেকার সেবা ও সুখ দেখিলে কেন! 

স্বুখী হয়। তিনি স্বচ্ছন্দে আইভ্যানহোর 

পর্দা বসিয়া প্রণয়ের অনুরাগ-সুখে 

প্রিয়জনের সেবায় নিরত হুগয়াছেন। 

নে কারামধ্ো সকলেরই অনুখ,, কেবল 

হিবেকার স্থুখ। রিবেক। নিক্গ অন্ত- 

িছিত মতি গোপনীয় অন্ুাগের চরি- 
সী সী সী শী সী শশা শীতে পিটিশ টিপি 

সপে িশিশীশ শী 

তার্থ»1 সাধন করিতেছেন । তাহা 

সেই -মৃথ অন্তরাগ ক্রমশঃ বর্ধিত | 
হইতেছে । ব্মাইাানঙ্জোর জীবনের | 
আশার সঙ্গে, ভাঙার আরোগা লাভের 

সহিত তাহ! দিন দিন বর্ধিত হইতেছে। 

কআইভধনহোর সন্ধিত কথা বার্তায় 

তাহা বদ্ধিত হইতেছে। 

সন্ত আহা বর্ধিত হইতেছে। 
রিবেক1 নিবারিত হইলেও অবেঞ 

গেোগখনীয় স্বসন্েদ্বভাবে কারাবাসেত 

খবক্ষদে-শ দ্বাড়াইলেন, এবং সেই ছর্গ £ 

আক্রসণের কথা) নহ্াদিগেহ সহি | 

 অপনররিগের গক্ষীকগণের, যু্ধ-বিবরণ | 

জবশেষে ] 

কারাখাস হইতে মুক্তি লাডের আশ্মার | 



| আবা়, ১২৮৮ ।, আয়েষা । ১২৩. 

ৰ সমুদূরত আইভ্যানছোকে বলিতে] কিছুই জানিতের্ট লা। আইভ্যানহো | 

| লাগিলেন? তাহার. এখনকার |কেবধ প্রতযুপকার সাধন করিতে 

| মনের ভব অনেস্ট আশার) অনেক 

| অনু শাগে, আনেক োতুঙগলে, অনেক 

হে মিশ্রিত ছিল। তাঙ্াব এট 

গোপনীয় অন্ুরাগের দরুন এই সুণ। 

কিন্ত চিরহ্ঃশিনীর এ ম্বখ বছকাল 

থাকিবান় নছে। রিতবেক1! তঙপবে 

ঘোর বিপদে পড়িলেন। পুর্বে হর্দিও 

প্রাথ-সংশয় বিপদের মধ্যে ছিলেন বটে, 

কিন্ত রিবেক! তাহ। জালিতেন না, 

রিবেক! আপন প্রিয়জনের পার্থ্বে বসিয়া 

এক অনির্কচনীয় তাবে ভোর হুইক্গ 

ভিলেন । এবারে তিনি দ্বারুণ নন্তটে 

পড়িলেন । এনলারে তাহার প্রাপ স'শয়। 

কিন্তু নেই ঘোর বিপদের সময়েও 

বেক স্থির ছিলেন । রিবেকা। আই- 

তানহোর আশর়েও প্রণয়ের নৈরাশো 

স্বির হইয়াছিলেন। , তাহার * জাশ! 

হইতেছিল, তিনি একদা যেমন আই- 

ভঙানছোর প্রাথদান দিয়াছেন, আর্জি 

ঞ্বশা আইভ্যানছে! আনিয়া তাহার 

মুক্তি সাধন করিবেন। ভারীক্র৫ম 

আইভ্যানহে। আদিলেন । আইভ্যানহে] 

রিথেকার জনা যুদ্ধে প্রন হইলেন । 

'রিবেক! আবার ছুগে ভোয়। " প্রাথ- 

পতি তাহার জন্য প্রাণদানে প্রাবৃন্ধ 

 হক্লাছ্ছেন। সেট »্বিপদের মধোও 

একদা তাঙার ভাগ্য অগুরাশে পূর্ণ হইল, 

স্দধ এক অভূতপূর্ব তাবে সহসা 
। মাটির উঠিল। আত্ানহে! তাহার 

আদিয়াছিলেন মাত্র। তাহার আনা 

এ 

তল এক 

| বিররেঙ্কারগ্হাদ যে তখন যে ভাব সঞ্চারিত 

'সইয়ছে জাইভন$ে। তাছা। কিছুক্ট || 

অবগত নছেন। আবার যখন হিথেকার | 

'ছুক্তি সাধন হইল। যখন রিবেকার পিত। 

তাহা বলিলেন, চল আমন প্রতুপ' 
কারী বীরেক় প্রতি এখনই কৃতন্রত। 
প্রকাশকরিয়! আনি । *রিবেক! তখন ] 

মনের আনঙগে আর দেখিতে পান না) | 

কহিলেন, এখন থাক, তাহার সমর ৰ 

আছে? তাহা শুদ্ধ কথায় প্রকাশিত | 
হইবে মা। তৎপরে যাগ ঘটিরাডিল 

তাহা আইজান্নহোর পাঠক মমন্টই | ৰ 

অবগত আছেন। কিন্ত টিবেকার 
বিপদের মো, তাহার গোপনীয় অঙ্গু- 
রাগের থে মধুরহ1তান্থাসেই রিবেকা চিন 

আর কেহই অুশ্থব করিতে ও বুঝিতে 

পারেন সা। তাগার নিরশ গেমের ূ 

নৈরাশ্যভাব ধেন অপনীত হইতেছিঙস 8 

অনথাগ শনৈঃ ল্নৈঃ বর্ধিত হুইতেষ্িল। 

চিনি নেই বর্ধমান অনুরাগের দৃখভোগ 

করিতে * করিতে সহসা গুনিপেনঃ 

রাওট্য়পার সহিত আাইভযানহের বিবাঞছ। 

প্রণয়িলীর- সকল হে লাঞ্জলি হইল । 

হিনি সক্ষল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া | 

দেশাস্ীরৈ পলাইয়। যাবেন সংস্কষ্টা। 

করিলেন । ছাথিনী রাওয়েনার' গ্রতি 

তাহার এক প্রকার অভূতপূর্ব সহামু- 

তি অন্মিবা। ডি গর্ি পি 
এ 

শি শপ শি পিপি শি ২ ৯ শাস্পিশি 
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লে ভি 

প্রকার অন্তত আর্থয়তাবের সঞ্চার 
হইল। তাহার বিবাহুকালীনষ্ট তাহার 

| সছিত দেখা করিতে গেলেন । রাঁওয়ে- 

[নাকে বহুমূলা' রত্ব দিলেন কিন্ত 

রাওয়েনা খন আইভানত্হার সহিত 

সাক্ষাৎ করিতে "তাহাকে অস্ছরোধ 

করিলেন,তিনি যে কি ভাবে নে সাক্ষাতে 

অগ্থীকত হুইলেন)তাহ! অতি অল্প লোকেই 

বুঝে । আবার বাওয়েন। যখন ভগিনী- 
ভাবে তাহাকে" সহচরীর মত প্ৰগৃহেই 

অবস্যান ' কছিতে বলিলেন, তখন 

রিবেকার অন্তরে যে ভাব উদ্বেলিত 

হইয়! উঠিল তাহা বাক্যে প্রকাশ হয় 
না। সেভাব রিবেকা অতি গোপনে 

দমন করিয়] পলা্রা আসিলেন। 

| রিবেকার গোপনীয় প্রণয়ের এই মধু 

আধ্াদর্শন | 
শি সির | ৩ জগ পোপ 

'মিংহ কখন নিজ কুলতাগ 'রুরিয়] 

লস রা সপ 

আযাড়, ১২৮৮। 

সপ 

ভাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ূ 

হাছার মনে প্রেমের সঙ্গে নৈরাশা 

হইল। কিস্তযখন তিনি জগৎমিংহকে ৰ 

ূ 
একধার আজানতঃ ভালবাসিয়াছেন, | 

তাহাকে ভাল না বামিয়া আর থাকিতে 

(পারেন না। আয়েষার অনুরাগ দমিত 

হইয়া আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 

ভগৎসিংহ যতই আরোগ্য লাভ করিতে 

লাগিলেন আয়েষ৷ নিরাশ ভাবে ততই 

স্বকপ্ম মধো অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৃ 

জগৎসিংহের সহিত বড় দেখা সাক্ষাৎ ! 

করেন না। শেষে একেবারেই 

জগৎনিংহের নিকট হইতে জরিয়া | 

গেলেন । কিজন্য আয়েষ! জগতলিধহকে 

নিতাস্ত ভালবাসিয়াও তাহার কাছে; 

| রঙ]। কিন্ত আয়েষার প্রণয়ের মধুরত। অনা] আমিতেন না? আয়েষার মন তখন 
বিধ। মে প্রণয়ের মধো এমত কতিপয় 

মুদ্দরভাষ আছে ফছাতে, তাহাকে 

ূ রিবেক হইতে সুন্দরতর বছ্িয়াছে। 

| আয়েষার . প্রণয় যদিও নিরাশ বটে, 

| যদিও সদ্যোজাত ঘটে, কিন্ত তাহ! 

| যুবতীর প্রথম ও প্রবল প্রণয়াবেগ । 
| আয়েরা জগৎসিংহের সেবা ,করিতে 

ঢু বসিয়া তাহার প্রতি অন্ুত্বাশিণী 

হুইয় পড়িলেন |. নেবায় অস্ুখাগের 

বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অঙ্গ্রাঁগে সেবায় 

যত্ব হইল। জায়েষার মন টলিলর্নাহি কিন্ত 

কি ভাবে ভাবিত ? নৈরাশ্য, আয়েষার 

মনে 'বীরত1, অভিনান, লজ্জা! সকলই 

আনিয়া! দিল। আয়েবারও কি লঙ্জ। 

আছে? লজ্জা কেমন আয়েষা! জানিতেন 

না) যে লজ্জা কুলবধূকে বিনভ্র,, 
বারকাহীটন, অধোবদন ও সম্কচিত করে 

সে লজ্জা! আয়েব৷ জানিত না। কিন্তু যে 

লজ্জা অভিমানের লহিত উদার হয়, 

যাহার জনা প্রণয়তাজনের নিকটে 

আদিতে সন্ধচিত হইতে হয় সেই | 

লজ্জায় আয়েফা জগৎসিংহ্থের নিকটে | 
| বিছু দিন পরেই গ্রকাশ হইল জগৎ- | আর আসিতেন না। যখন জগৎসিংহের 

আরোগ্ালাভ হইল, যখন জায়েষার | | ক্িংহের মনে ভিলোত্বমার রূপ প্রতিঠিত 

ছে ৯ তিনি আরও বুঝলেন জগৎ-. 
হি শির 

সরান রি তখন ছি মিয়া রি 
শাীশ্ীীিটিটি) শশপিশট ই 
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আর গৎসিংহছের নিকটে আসিবেন.? 

পাছে জগৎসিংহ তাছার প্রণয় জানিতে 

পারেন,” জানিতে পারিলে তিনি তাছ। 

কি ভাবিবেন? জগৎসিংহ ত তাহার 

| নয়, কখন হইতে পারেন ন] তবে কেন 

। তিনি জগতদিংহের জন্য চঞ্চল হইবেন। 
আয়েষা এইরূপ কত ভাবিয়া আত্ম 

গোপনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আপন 

কক্ষমধ্যে আবদ্ধ রহিলেন। যুবতীর 
এধীরতা অতি অসামান্য । তিনি 

সপ 

সস এ পপ হইতে লাগিলেন । যে অনুরাগ 

তাহার মনোমধ্যে বৃদ্ধি হইতেছিল, €সেই 
পিস শশী আপিল 

গোপন মিশিয়া তাহার মনকে গলাইয়। 
দিল। যে অনুরাগকে গোপন ও দমন 

করিতে যাওয়া যায় সে অনুরাগ আরও 

বাড়িতে থাকে। জগৎনিংহের অসা- 

ক্ষাতে আদ্বেষার মন অভি গোপনে 

গোপনে গলিয়া যাইতেছিল। 

অগংদিংহের নিকট হুইতে দুরন্থ হুইয়] 
। আরও তাহার প্রতি অন্থরাগের বৃদ্ধি 

হইতেছিল। অন্তর গোপনে গোপনে 

পূর্ণ হইতেছিল। সে বদয়স্কীতি ও 
পূর্ণতা আর হৃদয়ে ধারণা হয় না। 

এমত সময় * ঘটনাক্রমে .একদিন 

বগৎমিংহ তাহাকে ডাকাইয় পাঠ- 

ইলেন। ঞ্লায়েষা, তখন অবিলম্বে 

জগৎমিংহের নিকট উপস্থিত। কিন্তু 

উপস্থিত হইয়াই দেখেন তিলোত্তম! 

রর তা। হারের তখন সে প্রণয় 

শে সিসপাপিস শি পিপিপি তি শশী শি পাশ পপ সপ এ পপ শী আপস পা সপ 

আয়েষা। 

অতি ধৈর্যের সহিত অভিমানে পু 

অন্ুরাগের সহিত অভিমান ও আত্ম-' 

০০৩৩ এ বাপি সপ সি বা নি এরি 

শু কি 

১২৫. | ূ 

ভুলিয়া গেলেম। তিনি তৎক্ষণাৎ | 

গ্কারধ্যে, ব্রতী ছইলেন। তিলোত্তম। 

আরোগালাভ করিলে সাবধানে তাস্ধাকে 

আত্মকক্ষে পাঠাইয়। 'দিলেন। পাঠাইয়। 

দিয়া পূর্ণছাদয়া আয়েষা আর ফগৎসিংছের 

নিকট হইতে যাইতে পারেন ন]। 

তিনি এতদিন যে ধীরতার সহিত তাহার 

নিকট হইতে দুরস্থিত ছিলেন সে ধীরত] 

আর তিনি রাখিতে পারেন না। যাহার 

জনা তাহার হ্াদয়স্কীতি হইয়াছিল মেই 

জগংমিংহকে দেখিয়া তিনি আর 

থাকিতে পারেন না। তাহাকে কি 

বলিবেন, কি করিবেন আমেষার এখন 

সেজ্ঞান নাই । আয়েবা এখন আত্ম- 

হারা। আয়েষা এখন প্রণয়পুর্ণতায় 

অন্তরে অন্তরে গলিত। আয়েষা কেবল 

নীরবে জগৎপিংহের নিকট বসিয়। 
রছিলেন ; তাহার ভাদর যেষন গলিতে 
ছিল . অমনি গতিনি অশ্রধারায় পূর্ণ” 

হইলেন । নীরবে, নির্জনে, জগতৎনিংহের 
পদতলে বিয়া অশ্রধারা বিসর্জন 
করিতে লাগিলেন। বিন্দু বিন্দু 

অশ্রুধার “আয়েষার চিত্তভাবের 

পরিচয়, দিতে লাগিল। নে. ভাবে 

আয়না স্তস্ভতিত। তখন.,তিনি এতদুর 

আত্মহারা যে একটু কিছু কারণ 

হইলেই যেন সে প্রণয়ের পরিচয় দিয় 

ফেলেন । আর আত্মগোপন রাখিতে 
পারেন না। এমত সময় ওসমাস 

আপিয়া উপস্থিত হইলেন। ওসমানের 

পীড়নেই , আরে! আত্মপ্রকু!শ ; 

প্ 

সা পাশপশ্মসপাক্সাসা পপপাসপী ২ 
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2 ডিভি ছে র 

পাস সপ পপ শশী তিশা শশী 

করিয়। ফেলিলেন। আবার আয়েখা 

যখন জগৎনিংহকে বলিলেন, যদি 

ওসগ্লান তাভাফে মনঃপীভিত না 

করিত তবে তাহার দগ্ধহাদয়-চাপ 

কখন গ্রকাশ হইত না, কখন মন্ুষা- 

কর্ণগোচর ও হইত না) তখন তাহার 

নিরাশ প্রণয় আরও কত মধুর বোধ 

হইতে লাঁগিল। এই আত্মপ্রকাশ 

কালীন আয়েষার প্রণয়-গভীরতা 

দেখিলে তাহাকে পূজা করিতে *ইচ্ষা 

ফরে। এই দেখুন আয়েষা জগৎসিংহকে 

| নির্দে্গ করিয়া বলিতেছেন _ 

«গুন, ওসমান, আবার বলি, এই বন্দী 

ৃ আমার প্রীণেশ্বর,যাবজ্জীবন অন্যকেহ 

| আমার হৃদয়ে স্তান পাইবে না। কাল 

] 
ণ 

| 

] 

ৰ 

যি বধ্তৃমি ইহার শোণিতে আরা হয়” 

| বলিতে বলিতে আয়েষা শিহরিয়া 

| উঠ্িলেন। *তখাপি দেখিবে হৃদয় 

'মঙ্গিয়ে ইহার মষ্ি প্রতিষ্ঠা করিয়া 

| অন্তকাল পর্য্্ত আরাধনা “ফরিব। 

শ্্ট মুহূর্তের পর যদি জার চিরন্তন 

ইষ্ার সঙ্গে দেখা না হয়, কাল যদি 

| ইনিমুক্ত হইয়! শত মহিলার মধ্াবর্তা 

| হন, আয়েযার নাষে ধিষ্কার কক্ছেন, 

| গখাপি আমি উহার প্রেমা কাজিফণ৭ট দ্সী 

| রহ্িক।” 

আঁয়েষার এই গ্রেম-গভীরতা দেখিলে 

| ফিবেফার প্রণয়ধো কি আর এ্ণয় 
ধঁলিতে ইচ্ছা করে। 

়্ি তিরফিন অন্তলীন থাকা তাহা 

্গৃধীর্বং ও প্রাহল্া কখন আকাশ 
সু 

৮১০ 

রিবেকার প্রণয় 

আর্যদরশন। 

গৌরবে 

ঘইতে পারে নাই । বন্ধিষবাব্ আয়েযার 
প্রণয়কে সুন্দর প্রকাশ করিয়া 

দেখাইলেন; দেখাঈয়া, জিষেকার 

চিন্ত্র অদ্ক্ষা] আয়েষার প্রণয়-চিন্ত্জে 

উজ্জ্পতর বর্ণে গৌরবিত করিলেন। 

রিবে+1 চিরদিন গোপন র।থিয়া তাহা+ 

প্রেমকে যেক্ধপ মধুর করিয়াছিলেন, 

আয়ে! তাহ! প্রকাশ করিয়াও খন | 

বলিলেন সে প্রণয়, মনঃপীড়িভত ন। 

হইলে, কখন প্রকাশ পাইত না তখন 

যে প্রণযকে আরগু মধুরতর বোধ 

হইল। ইহা] রিবেকার চিত্রের উপর 

উজ্জ্বল রেখা । এইন্প সুন্দর বর্ণ- 

আয়েযার চিত্র উদ্ভামিত 

হইয়াছে ।--" 

বঙ্কিম বাবু যে দৃশো মুক্তকঠ আয়েষার 

প্রণয় পরিচয় দিলেন, সে দৃশ'টী নাটক 
লমুচিত। তিনি আয়েষার ম্বকক্ষ মধে। 

তাহার" হীদয়কে গোপনীয় 'প্রণয়ে পূর্ণ 
করিতেছিলেন। 'আয়েষার হাদয় যখন 

গ্রণয়ে উথলিন়া পড়ে, যখন তাহ] 

হাদয়ে আর ধারণ। হয় না, তথন কবি 

তাহাকে, বাহাদূশো আনিয়। তাহার 

জাবাঢ়। ১২৮৮1 | 
ক 

$ 
" 

শী 
| 

» জপ লোপিকণী সিসি লক সি 

| 

সপে 

পপ স্পা সস ৩ পলকে আও পাপা সিসিক সিউিন তি হিল 

হৃদয়ের এতদ্দিনকার সঞ্চিতভাব ও | 

ভাবপুর্ণত। প্রকাশ করিয়া! দেখাইলেন। 
আটুষা মে হাদয়পূর্ণত। কেবল নীরব 
অশ্রুধারায় আস্তে আস্তে গ্রকাশ করিতে 

লাগিলেন। ইহাই নাটকীয় দৃশ্য 
এন্ধণ ভাবব্যন্কিতে দর্শকের হায় 

গুলিয় যাব। 
কিন্ত এই প্রেমপূর্ণতার যখোও | 

ৃ 
| ৰ 

। 
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আমেষা! ষখন * জগৎলিংহের নিকট | 

রঙ্গিয়! আনেন এবং নীরবে প্রণয় | 
আমেযার হুদরতারলা তাচার প্রকৃতিতে 

সইপ্রধল ছিল। যাহ! আয়েষার জীবিক্- 
সর্বগ্ব, খাছ! আয়েখার প্রধান সম্পত্তি 

ও ধর, তাছ। কিআরেযার হৃদয় হইতে 

কখন অন্তস্থিত হইতে ,পাঁটুর? এতিনি 

প্রেমপূর্ণ হইয়া! আসিয়। হৃদয়-বাথায় 

মহস। গলিয়া গিয়াছেন। প্রেম ক্ষণেকের, 

জনা অস্তঠিত ছইয়াছে। হছর-বাথাক়্ 
বাখিত হইয়া আয়েষা আপনার সত্ি- 

নীকেও ভুলিয়া গিয়াছেন। ছাদয়- 

ব্যথার ব্যথিত হইয়। আয়েষ। কৃপাপাত্রী 

মৃচ্ছিতা তিলোত্তমার সেবায় দেখিব1- 
মাত্র নিরত হইয়াছেন। প্রণয়ে গূর্ন 
হইয়াও জগংসিংছের কারাবাসের ক্রেশে 

বেদন। পাইয়াছেন, এবং তাহাকে মুক্ত 

কবিয়! পাঠান গছ ভইতে পাঠাইরা 

দিবার জন্য বিশেষ ঘত্ব করিয়াছেন। 

প্রগয় বরং প্রণয়-পাত্রঞফ্কে নিকটে 

রাখিতে ভালবামে, কিন্ত আরেযার 

প্রথর তাহার হ্বদয়-বেঘন। অপেক্ষা 
প্রবলতর ছিল ন1। তাহার ভুদর়-বেদনা 

প্রগয়কে পন্বাজন্ন করিয়াছিল এবং তিনি 

প্রণয়্পাত্র জগৎসিংছের কেশ মেচন্রে 

“জনা অগ্থে বরব্তী হুটয়াছিলেন। 

| আয়েকার এই প্ররতিবিশেষকে উজ্জঞল- 

তর কিবার জন্য বন্ধিম বাবু এইই 
[| দেউশলে তাহা! প্রণয়ের মধ্য ছুইতেও 
ৰ 

ূ 
ৃ 
ঢা. 

া 

প্রভাখ করি! দেখাউরাছেন$ এক 

[ স্বানে তাহ! আবার বিশেষরূপ পরিব্যক 

খা বাক্স & 

তিলোভমাকে ৭ স্থবাকক্ষে ক্ষ পাঠাই ছি 
শিস্পপিশাশী শশা ্পীপ্িস্সী্াপপাাশাপীশীশিশিশশগাশীশতী কী - তিশা শি শি ীাশীশিতি ০০ শট সি িশিসপিি 

পরিচয় দিতেছেন এমত জ্যর ওলগান 

১৭২৭ | 

আসিম। উপস্থিত। ওসমান বিদ্বে।নলে ঃ 

প্রজ্ঞলিত হটয়। আসিয়। যাছ। গ্রত)াশ। | 

করিয়াছিলেন, তাহা,দেখিলেন । দেখিয়া 

নেই গারদ।হে আমেষার প্রতি আক্ষোশ 

করিতে গ্রেলেন। আকফেষা তখন 

নবন্প্রেমের প্রগাঢ় অন্ভরাগে পরিপুণ 

হইরা৬আছেন। তখন কি রার্জপুত্রী 
ওসমানের বিদ্বেষবাকা , সহ করিতে 

পারেন 1 আয়েষ। চিরক]ল রাজ-মাদরে 

গর্বিত, তা্ছাতে এখন কাগত্সংহের 

প্রতি প্রেমানছরাগে অন্ধ। €স সময়ে 

ওসমানের তিকঙ্কারধাক্ে তাঘার 

অনুরাগ গর্কের সহিত দ্িগুণ বাড়িয়া 
উঠিল। আয়ে ওসমানের অনার 

করিয়। নিজ প্রেম পরিচয় দিলেন। শুদ্ধ 

প্রেম পরিচয় দি$লন ন1, তাহ! একপ | 
ও 

তে্রস্বীন্যাকে প্রকাশ করিরা ফেনণিলেন | 
বেন! | | বে। ওসমানের মনে দাকণ 

বোধ হইল । ওসমান আয়েয়ার কথ! | 

শুনিয়া অবাক "হইয়া! রহিলেন। 

ূ 
| 

কিনতু | | 

আয়েযার হ্বদযকোনলতার তন | 

পরিচয় হইগর। আ]য়েয! প্রেমগর্কো বে. 

সকল অন্তর্রেরনার কথ। ওসম[নের প্রতি | 

পরশ্োগ . করিয়াডিলেন তাহ! আরেহার | 1 

স্বরযকেতখনি য্থিত করিল। বেন 

সহস! তাহার হাষয়ে কি হ্থা বোধ 
হইল। স্বধনি আফেরা ফিরিলেন, 

ছাতক! গরকুতিসছ হইলেন আয়ের 
তিতাস শী পা শি শিপ শটাপপ্পোসপপীপিল যা পি জা পপি 

চারার ০ 
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| যে প্রেমগর্কে উচ্চে উঠিয়াছিলেন সহসা 

| যেন তথ1 হইতে নামিলেন। এ সময়ে 

তাঞ্কার দ্ভাবের প্রত্যাবর্তন দেখিলে 

মহন! চমকিত হষ্টতে হয়। এই মাত্র 
আয়েষা ওসমানের 'হৃদয়-ন্্যথা তুচ্ছ 

করিয়া তাহার গ্রতি' ধারুখ নির্দয়'বাক্য 

প্রয়োগ করিলেন; কিন্তু অমনি যেন 

আয়েষার গহস1 চেতনা হইল । কোথ। 

হইতে আয়েষার এ ভাবের উদয় হইল? 

আয়েষ। কি জন্য আবার কৃপান্লাকো 
অতি বিনীতভবে ওসমানের হুদয়- 

বেদনায় সাত্বনার শীতলবারি প্রদ্দান 

করিতে গেলেন? কেন সেই তেজস্থিনী 

সহসা এত বিনআভাব ধারণ করিলেন ? 

আয়েষার হাদয়ে নমহসা বাথ! লাগিয়- 

ছিল। সে বাথা তিনি শম্বরণ করিতে 

পারেন নাই। অমনি, €সেই ব্যথায় 
গলিয়। গেলেন। গলিয়। ওসমানের 

মন তুষিতে গেলেন& এই খানেই' 
আয়ে! । এই খাণে আম্েষার পুকামল- 

হৃদয়ের সুন্দর পরিচয়। যাহাতে পরের 

মনোবেদন! হইতে পারে আয়ে! তাহ 

যেন সহস। দিব্যজানে বুবিতেন । 

৮০০৮-০৬-১৪. 

'এস্ডদুর কোমলতা আক্েধার * হৃদয়েই 
ন্তবে। এতদূর কোমলতা *কেবল 

| ভ্াববিপর্ধ/হরেই সুন্দর প্রকাশিত, হয়। 

| নহিলে 'আয়েষা তখন যে ভাবে উপনত, 

দে ননয়ে এভাৰ সংস। সচরাচরলোকে 

[সঞ্চারিত হয় না। আয়েষার মনে ধেন 

'কোথ। দিয়া ব্যথা লাগিয়াছে। এই 

৫কাফলত। আয়েষার। এই কোমলতাক় 
ছু এ 

দুর ০৪৮ এর উস সপ সপপাশিক্পি শপ পপ 5 ১ পপি 

ঠা 

৪ 
সর 

'গ্রেল। 

হুইলেন। তখন তিনি যে ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার 
:লহিত ত্বামীর বধক্তাবধ্য স্বচক্ষে দেখিলেন 
সে দৃঢ়তা ক্ষণিক পুর্বে বিমলার' 

সপে সিহসপাত সিএ নি ০০ 

আযধাঢ়) ১২৮৮) 

লায়েষ। হুন্দরী। এই কোমলতায় 
আরেষ! ওপন্যাসিক স্ন্বরী। 
এই ভাব-বিপর্ধায় আমর! আর এক 

সুন্দরীতে ও দেখিয়াছি । কিন্ত সেখানে 

ইহার, ঠিক,বিপরীত ভাব। আয়েষ। 

উগ্রভাব হইতে কোমলতায় নামিয়া- 

ছিলেন; কারণ আয়েবাকে কোমলভাবে 

প্রদর্শন করা মুখা উদ্দেশ্য ; কিন্তসে 

সুন্দরীতে কোমলত। উগ্রভাবে পরিণত 

হইয়াছিল, কারণ সে স্থন্দরীর তেজস্থিনী 

প্রকৃতি প্রদর্শন করাই কবির প্রধান 

উদ্দেশ্য। সে সুন্দরী বিমল1। তেজস্িনী 

বিহল। প্রিয়পতির সহিত শেষ সাক্ষাতের 

জন্য তাহার বধা-ভূমিতে উপস্থিত । 

বিমলার মন একদা কাতর. হইল । 

তিনি অস্তিমকালে প্রাণেশ্বরের চরণে 

পড়িয়া কাদিলেন। কত কাতরতায় 

বারেন্দ্রসিংহের দৃঢ় চিত্তকে একদ। 

গলাইন্সাদিলেন ॥ কিন্তু তৎক্ষণাৎ, যখন 

বীরেন্দ্রসিংহ তাহাকে নে স্থান হইতে 

যাইতে বপিলেন, অমনি বিমলার চিত্তের 

চঞ্চলত। গেল, মনে সহদা অন্যভাবের ॥ 

সঞ্চার খুইল। বিমলা কহিলেন, আমি 

স্বচক্ষে স্বামীর বধকাধা দেখিতে চাই ॥ | 

বিমলার চক্ষে অশ্রুবারি সহন শুকাইয়। 

খিমলা1 রোষানলে প্রজলিত 

কাত্রতায় অনুমিত হয় নমই। গ্রতি- 

হিংস.তখনি মনকে. আরও কঠিনতর 
৮০ শি পি স্সপীিক্ছা দা পাম্পি পপ শি শিশাস্পি সপ পাশ্িশিপিস্পিলী পাশ আস 

৯ পিপলস সস 



পন শি 

ইত্ের ঘলীয় খুলিলেন? তখনি বিধবা 
হইলেন, এবং সেই বিধবাঞ্বেশেৎ ঘোর 

প্রতিছিংসার গ্রতিজা করিলেন। মে 

প্রতিজ্ঞা বিমল! অবিলগ্ষে 

স্বকোৌশলে সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা 

গ্রন্থেই বিবৃত হন্লা্ে। | 

জর এক স্মবলেণ অ:য়েষার ছুনার 

ভাব-বিপর্যার আছে। সেই ভাব 

বিপর্যয়ে আয়েষার প্রকৃতি 'অতি সুন্দর. 

তর প্রকাশিত হুইয়াছে। 

পেক্ষা আয়েষার অনুরাগ যে গভীরন্র 

| চিল, তাহ তাহার নৈরাশ্যে প্রকাশিত 

| হত । কারণ, যে পরিমাণে অন্ভরাগের 

| প্রগাঢ়ত1 হয়) সেই পরিমাণে নৈরাশে।র 
| আধিক্য বাড়ে। আয়েষার নৈর'শা, 
তাহাকে একেবারে, লংসারবিরাগিনী 

| করিয়াছিল। আয়েষ! ভাবিয়াছিলেন, 

তাহাব যথাপর্বস্ব প্রণয়-ভাঙ্গন জগৎ" 

ট মিংহকে দিয়! তিনি সংসার হইতে 

অপন্যত ছুইবেন। তধে যে “আত্মেষা 

হু জগংসিংছের বিবাছ পর্যান্ত পেগ 

করিয়াছিলেন, ত্াস্থার কারণ আছে। 

যত দিন না আগংলিহের স্থিত 

তিলোগমাব পরিণয় হইয়াছিল, তত দিন 

জগৎসিংহ এক।কী। «তিনি কারাবাসেই 

থাকুন, অথবা মুঝু হইয়া স্বদেশে 

অবস্থিতি'্ককন, বত দিন না জগৎনিংহ 

| বিবাহ করিয়াছিলেন, তত দিন জায়েযার 

কেমন 

___-_- পি শ শি শশা শালা শীষ পাসস্পপীপপসপপ পপ স্পা পি স্পস্ট ই 

রিখেক!, 

আয়েষা। ১২৯ | 1 আবাঢ়,.১২৮৮ | 

লি লি 
| করিছ। বিমলার মনের সকল শক্তি | মনে এক অনির্বচনীয় সুখ. ও সান্বন! ূ 

[জাগরিত হষ্টল। বিমলার সমুদরায় | ছিল। " ইহা ম্বাভাবিক। 'আয়েষ! | 

| তেজ উদ্রিজ্ত হঈল। বিমল! তখনি | যেমন একাকিনী সংমারে আছিল, . 
ত]ছার ঞীতিপাত্র জগংনিংছও সংসারে 
একাকী ।* জগ্গমিংহছের অতঙ্ত্রতায় 

আয়েঘার সহাছভূতি ছিল। যেখানে | 

মিলন সংখটন অসম্ভব, সেখানে পরস্পর 

অবিবাহিত্ভ খাকিলে, মনে মনে খে | 
একপ্রকার অনির্বাচনীয় থান্থভবের ূ 

সধাক্টি হয়) একপ্রকার 'সহাছছুতি জগ্গো, ৃ 

আয়েবা সেই সুখ ও সহাছৃতিতে | 

আবিত ছিলেন। ৰ 

সেই সখ যত দিন থাকিবে, আয়েষ! 

ভাবিতেন)5ত দিন বাচিয়। থাকাও স্ব । ৰ 
| আয়েষ। তাবিতেন, যত দিন সে সুখ! 

থাকিবে, তত দিন জীবিত থাকিব; | 

নে নখের 'অবনান হইলেই সংসার | 
হইতে বিদায় লইব। দেই জন্য, তিনি০| 
অঙ্গ,রীল্সের মধ্যে গরল রাখিয়াছিলেন। | 
আয়েষা যে কি সুক্চে জগংমিংছের | ৃ 

বিবাহে উপস্থিত হষ্টয়াছিলেগ, কি গ্ুখে | 
বিবাহকালীনতিলোত্তমাকে যে অলম্বার- | 
রাশি দিয়। আসেন, তাহ| অনায়ামে 

অন্ুমিষ্ঠ হইতে পারে। সে বিধাছেও | 
তার মনে যে একগ্রকীর মহাহুতৃতি | 
ও সুখের উদয় হহয়।ছিল, ত্বাহাও 

অন্ভির্্চন্টর | সেই হাহার শেষ নখ । 

সেই ত্যাহার ঘোর ছুঃখ। দেই ১৪ 

হইতে ব্তাহার মনে অন্ত ক্ষোভের 

উদয় হইল। আরেষার মন 'একেবারে 

উলিয়া 'উঠিল। তিনি *সহসী শীশশীাপটাশিাপসী শীট টিটি টি) শাশটিশািশা্ী শিট শিশটি তলা 



ৰ ভিলোত্তয়ার 
| 
ৰ | 
| 

(৯ 
লইালেন) গৃহে আদিলেন) গুছে 

ছু আগির! নিভৃতে, নির্জীনে, ক্ষকক্ষমধ্ধো 

| ৰ বলিলেন । বলিয়া সে ঘোর, ছুঃখে 

[জার কাদিতে পারিহকান ল1। 'মূন যখন 

৪ ভাবিকোন। 

ছাদ আসে না। 

চোর ছঃখে জ্তভিত থকে, তখন নয়নে 

আয়েষ। ঘোর ছাথে 

ঝদিলেন ; ' বমিয়। মনে মনে যকল 

এ জীবন যে আপার, 

তাঁহার আর দীরিহি প্রাক যে দ্ৃথা, 

তাহ] একদী। আয়েষ। ভাবিলেন। তাহার 

এই সময়কার মনের আবেগ, বন্কিমবাবু 

 সুনা় বণন করিয়াছেন। আর়েষা 

এক এই হ্ঃখে কীবন বিপজ্জন 

'& রুরিতে উদ্যত হুইলেন। পা? বার 

|] গরলাধারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। 

[| প্রা বার তাহার মন ফিরিয়া আসিল। 
.ছেন তাহার হৃদয় হইতে কি ভাব 

| উঠিতে বাগিল। ভাঘার জীবনের 
| অসারতার চিস্তার মধ্য হইতে তাহার 

কোমল হৃদয়ে এক মার পদার্থ সহুস! 

| উদয় হইল। যেভ্ুদয়ে আমেষ। জীবন 
| ঠ 

| বিজন করিতে শিক্াছিলেন, €নই 

সবরয়ে, আয়েষ। এক আশছেশের 

| গতি সহসা! চার্বহয়। দেখিলেন। তাহার 
(আন্তরিক তের জ্তুদ্ধকারে যেন পহুদ! 

| আবোকোদয় হইল। ঘোর নৈরাশ্য 
চিন 

হইতে প্রত আশার সঞ্চার হইল। 

আরাদখনদ | 

নিকট ইইতে বিদাক | নিভ্য ভাব, যাহা আয়েরর জীবেত- 

সর্বস্ক সেই মহৎ ভাব ও কার্য আয়েযার। 

মনে সহম্্া উদয় হুইল। ণিকের 

হুক? করিয়াছিল ॥ 

শিস ২. -িতিশি, শীত 

কুক্ঝাটিক! ও অন্ধকার জীর্বন হাটতে 
স্বপনারিত করিয়া গ্রিল । আয়েষ। 

তাঙার নিত্য-ভাবে জীবিভ হুয়া 

উঠিলেন। সংসারের সন্কপ ও দ্বঃব, 

আয়েষার কোমল ভ্বদয়কে বাথিত 

করিল। তিনি সংসারের ছঃখ ভাবিয়! 

তৎক্ষণাৎ আপন ছুঃখ ভূলিলেন। 

ঘোর বাবসায় হইতে প্রতিনিবৃত 

হইলেন। যে জন্য পরে বাচির। 

থাকিবেন, তানহা! স্থির করিলেন। 

আয়েষা গরলাঙ্ রী নদীতে নিক্ষেপ 

করিলেন ;--নিক্ষেপ করিয়া এক নব” 

জ্বীধনে জীবিত হুইয়। উঠিলেন। 

আঅয়েষার এ কি স্বন্দর চিত্র! 

আয়েষার ভীববের কি সুন্দর ভাব! 

আয়েষাপ কোমলতার কি ম্ুন্দর 

পরিচস্থ | বাছার যাহ! প্রকৃতি ও ধর্ম, 

তাহাই তাহাকে মৃত্যু হইতেও রক্ষ। 

করে। এই ধর্ম বিমলার প্রাণ এক দিন 

রক্ষ! করিয়াছিল। যে তেজ বিমলর 

প্রাণ,সেই তেজ তাহাকে বীরেন্্রসিংহের 

বধা-সুমিতে দারুণ বাবসান্ব হইতে 
ষে স্থলে কোন 

কোমবন্হদর! ধমনী সহসা জীবন, বিবর্জন 

করিত, বিমল1 নেন্স্থলে এঁক নিষাকণ 

কাহাড়, ১২৮৮। | 

যার উস তে কয 

প্রতিষ্কা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। | 

বিমলার জদয়-০হজ ও খুক্তি বিষলাকে | 

রক্ষ। করিল.। বে কোষক্হায়; একদ ৃ 

তাহার জীবনের এক. মহৎ উজ্জেশ 
আনব করিজেন,। যাহা আরেযার, পরাণ, 

হাহা আয়েযার, প্রকৃতি, যান! আক্মেষার 
রি পাপে শা পাদ) শিশির 



ঃ 

আধাড়, ১২৮৮। ৰ 
রাগ সি উরি শা এল ৫ 

ূ 
| 

আহূ়বা জীবন বিদঞ্জন দিতে গিযা- 

ছিলেন, অবশেষে দেই কোমলত্তাই 
তাহাকে রক্ষা করিল। লহুসা তাহার 

কোমল-হঁদয়ে যেন এক স্বীয় ভাবের 
| উদর ছইল। স্বর্গ হইতে অফৃত বর্ধগ 

[কইল। আয়েষা অমনি ৰাচিগা! উঠি- 

লেন। পৃথিবী তাহার স্বর্গতূল্য হুইজ। 

তিনি সেই শ্বর্গে পুনজ্জীবিত হুষ্টলেন। 

| স্বর্গীয় কার্যে জীবনাতিপাহ করিবেন, 

প্রতিজ্ঞা করিলেন। 

কিন্ত এই দিন হইতে আয়েষার গ্ীবন 

হইতে ওপনাসিক মধুরতা গেল। 

আয়েষা থে উদ্দেশে। জীবিত) রছিলেন, 

মে উদ্দেশা অতি স্বর্গীয় ও পরিত বটে, 

কিন্তু' তাহাতে ওপন্যামিক রমণীয়ত। 

নাই। যে স্থখে আরেফ! ধাচিয়া উঠিলেন, 

মে মুখ স্বর্গীয় সখ বটে, কিন্ত তাহাতে 

পৃথিবীর ঈষৎ ছুঃখ-হিশ্রিত ও অন্যভাব- 
রঙ্িত মধুরতা মাউ। আযলেফার হে 
জীবনাংশ মধুর ও রমণীর, বঙ্কিম বাবু সে 

জীবনাংশ চিত্রিত করিয়া দেখাইলেন। 

তৎপরে তাহাকে পরিভাগ করিলেন) 

কারণ, তৎপরে আঁয়েবা ফোনণ*্তুরজ বীর 
নায় পৃথিবীয় কেবল হঃখ-মোচনের 

জনা বান্ত থাকিতে পারেন, সে কার্যে 

ভিনি শবগর্ঘধধ বিমলানন উপটভাশ 
করিতে পারৈন,। আর়েষা সে ধেশে 

| ফোন জীবনী-লেইকের সুন্দর পাত্রী 

টি ৮ -পোশীপশীলিপ ২ 

০০৩ ন্ট ্ এ ৬ ্ মু ৫ 

্ চারা চিতা চাতগেস্মে রঃ 

চি 

দেখিতে চাহি না। 

১৩৯ 
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হইতে পারেম, সে জীবনাংশ এক 

জুদ্বর বর্ণে চিত্রিত হইতে পারে, কিন্ত 

সেই স্বগ্গায় কার্যে ওপন্যাসিক ধমধীয় 

বৈচিত্রা নাই, সেই বিমলাননে পৃথিবীর 
মলিনতাৎনাই,*সে জীবন1ংশে উপনাসি- 

লেখকের ভুদার ধর্ণ-বিভাল মাই, এবং 

তাহাতে বৈটিঞোর গরম রমলীপ্বর্তী নাই। 

হদয়-কোমলত1 আয়েষার মিতা ভাব। 
কপ ও দয়া, আয়েষার নিত্য ধর্ম, 

পরছঃখ-কাতরত1 'আয়েধার নিষ্ঠা 

ভাব । প্রণয় ভাই কিছু দিদের, 

তরে মিশ্রিত হইয়াছিল মাত্র) মিশ্রিত: 

হয়া তাহার মিতা শ্বাবকে অনি 
রমণীয় ও সুগার বরে রঞজিত করিধাছিল। 

উপন7াাস-লেখক কেবল সেই জীবফিভড়াগ 

বাছির! লটলেন; বাছিয়!, তাহা অতি 

রমণীয় *বর্তরাগে চিত্রিত করিলেন। 

আয়েষাকে আমর! সেই রমণীয়-মৃত্তিতে 

ছদয়-মধো পাত দিয়াছি। দেই রমণীক়্- 
তায় তির আধের্যাবেও আমরা আর 

তিনি সেই রমণীর. 
তার আমাগ্রিগের কল্পনী-ধামে জীবিত 

থার্কুন। ত্ীঙ্থার জীবনের মধুরতা 
আম! উপলন্ধি ও সম্ভোগ করি'। কিন্তু, 

তীহার ভীবনের উপদেশ ও প্রকৃতি 

হবগিয় ভাব যেন হবখকে শ্চাগিত. করুক | 
চা 

ভ্রীপৃ্চচন্র ধস 1 ০ 

সপ শি 

পিজি? 



1 ১৩২ আর্ধ্যদর্শন্ ' 
শপ স্মিত ভাস্বর শি পলা ৬৮ সপ ৭০ বত জপ অপার শি 

আবাড়, ১২৮৮। | 
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যোগ। 

প্রথমে মহ সাধকের লক্ষণ ও তাহার 

ক্রিরা লেখা! যাইতেছে । যথা- 
মন্দোৎসাহী নুসংযুড়ো 

ব্যাধিস্থো গুরু-দূষকঃ। 
লোভী পাপমতিশ্চৈব 

বহ্বাণী বনিতাশ্রয়ঃ ৪ 
চপলঃ কাতরে! রোগী 

পরাধীনোংতিনিষ্ট রঃ 

মন্দাচারে। মন্দবীর্যো! 

জ্ঞাতব্ো! মৃছ-মানবঃ ৪ 

. দ্বাদশাবে ভবে সিদ্ধি- 

, রয়তেযাং যত্বতঃ পরং। 

মন্ত্রযোগাধিকারী স 

জাতবো! গুরুণা বং ॥ 

শিবসংহিতা, «ম পটল। 

ভাক্প উৎনা হযুক্ত, মুগ্ধচিত্ব, রোগার্জান্ত, 

গুন্ধপদেশ-বর্চিদিত, অতি লোভী, পাপ 

কর্মে রত, বছভোতী, ্ত্রী-জিত অর্থাৎ 

প্ৈধ, চঞ্চল প্রকৃতি; অল্পে কাতর, মহা- 

বাযাধমুক্ত।, সর্ধাদা পরাধীন, নিষ্ঠুর, 

কুকর্্মশীল, অল্পধর্ধা ইতাদি গুণাজ্জান্ত 
লোঞকে বৃছু-সাধক্. বলা হইল ।* এ 
প্রকার লোক যদি যোগ-সাধনা, করিতে 

ত্চাছেন,তবে গরু" বাণ্ডৃক প্রথমে হযোগ- 

লাধন! ঝর উচিভ। ইহার! মুরযোগ- 

সাঁধবেরই অধিকারী; বু সহির্ত মন্তরযোগ 
কাহিল কাঁয়লে,দ্বাদশ বংসরে ইহাডিগের 

ূ (পূর্ব গ্রকাশিতের পর 1) 

পিদ্িলাতত হইলে ইহার পর চিত্ত-গুদ্ধি 

হটলে,ডঠযোগ করিতে পারেন। এক্ষণে 

মধ্দবিধ সাধকের বিষয় বল যাইতেছে। 

হথ। ১ 

সমশ্বুন্ধিং ক্ষমাযুক্কঃ 

পুধাাকাজক্ী প্রিয়ংবদঃ। 

মধাস্থঃ সর্বকার্ষোযু 

* সামানাঃ স্যার সংশয়ঃ। 
এতজ.জ্ঞাত্বৈব গুরুভি- 
দরণয়তে মুক্তিতে! লয়ঃ ॥ 

সমবুদ্ধি অর্থাৎ সকলকে সমজ্ঞানকারী, 

ক্ষমাশালী, পুণ্যাকাজ্জী, মিষ্ট অথচ হিত- 

ভাষী, মধ্যস্থ অর্থাৎ বিবাদভঞ্জক, 

সাধারণ ' লোক সদৃশ, বড়ই জাক-জমক 
যেন! করে, আর সন্দেহ-বিহীন এই 

সকল লক্ষণাক্রাস্ত লোক মধ্যবিধ সাধক- 

নাষে অভিহিত হন। গুরুদেব এরপ। 

সাধককে” প্রথমে হঠ-যোগে দীক্ষিত | 

করাইবেন। ১২ বৎসর হঠযোগ। 

সাধনা করিলে, এ যোগে সিদ্ধ হইতে | 

পারেন। হঠযোগ-সিন্ধ হইলে, কালে | 
মুক্কিদারক লর-যোগ-সাধনা ক্তিতে | 
পারেন । পূর্বাহ্থরত্তি ফেতু ১২ বৎসর | 
পযন্ত সময় অবধারিত হইয়াছে। | 

অতঃপর অধিমাত্র লাধকের বিষরপলিখিভ | 
'হছইতেছে- 



আয়াঢ়, ১১৮৮। 
& 

সবর বৃদ্ধরযে যুক্ত 
* স্বাবীনো বীর্যাবানপি। 

মহাশয়ে। দয়াবুক্তঃ 

ক্ষমবাধ্ সত্যবানপি ॥ 

শৃরে। লয়েবু শ্রদ্ধাবান্ 

গুরুপাদাজ-্পুজকঃ 

যোগাভ্যাম-রতশ্চৈৰ . 

জ্ঞাতবাশ্চাধিমান্রকঃ & 

এতসা লিদ্ধিঃ ষড়,বর্ষে- 

ভবেদভ্যাস-যোগতঃ । 

এতস্মৈ দীয়তে ধীরে! 

হঠ-যোগশ্চ সাঙ্ছকঃ ॥ 

শ্থির-বুদ্ধি, লয়-যুক্ত অর্থাৎ সমাধি- 

যোগ-ক্ষম, স্বাধীন, বীর্ধাবন্ত, মছাশয়, 

সর্বত্র সম-দয়ালু, ক্ষমাশীল, সত্যবস্ত, 

শূর, সমাধিযোগে অচল) বিশ্বস্ত, 

গুরুপাদ-পৃজায় নিতান্ত শ্রদ্ধানু আর 

যোগাভযাসে সর্বদা উৎ্লাহী, এই 

সকল গুণাক্রাস্ত লোককে যোগশীস্ত্ে 

ইন্টার! যোগাভ্যাসে রত হইলে, বৎসরে 

.] নোগসিন্ধ হইতে পারেন। এ প্রকার 

র সাধককে গুরুদেব সাঙ্গরাজ ও হঁযোগ্র 

প্রদান করিলে, গুরুদেবের উচিত কার্য 

করা হয়। 

ৰ অতঃপর অধিমাত্রহম সাধকের বিষয় 

লেখ! যাইতেছে-- 

মহ্যাবীর্বস্থিতোৎগাহী 
মনোজ ঃ শৌরধবানপি । 

শান্্ঞাংত্যা লশীলম্চ 
নির্োহশ্চ নিরাকুলঃ | 

যোগ |, 

অধিমাঞ্র সাধক বলিয়া বাখ্া! করেন।, 

১১৩ 
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নব-যৌবন-লম্পযেো। 

মিতাছারী জিতেজ্দ্রিয়ঃ। 

নির্ভয়্চ শুচির্দক্ষে] 

দাতা সবজনা শ্ররঃ। 

অধিকারী স্ট্রিরো ধীমান 
যথেচ্ছাবস্থিতঃ ক্ষমী। 

হৃশীলো ধর্মচারী চ 

গুপ্তচেষ্টঃ প্রিয়ংবদঃ ॥ ৯ 
শাস্তে। বিশ্বাস-সম্পনে। 
দেবতা-গুরু-পুজক?। 

জন-সঙ্গ-বিরক্ঞশ্চ 

মঞ্থাব্যাধি-বিবর্জিত? ॥ 

অধিমান্ ব্রতজ্ঞশ্চ 

৪ সর্ব-ধোগন্ত সাধকঃ। 

ব্রিভিঃ সংবৎসটৈঃ 

সিদ্ধিরেম্ত নাত্র সংশয়ঃ। 

সর্ব-যোগাধিকারী স 

নাত্র 'কার্ধা-বিচরণ] ॥ 

ইহাই শিবসংহিতোক্ত যোগসাধকের 
নিকপণ। ৬ + 

মহাবীর্ঘা বস্ত ও উৎসাহযুক, সুমা র- 
দেহবিশিষ্ট, শৃর, শান্তরন্ত, অড্যানশীল, 
মোহশুনা, নিরাকুল অর্থাৎ ব্াস্ততা- 

রহিত, নব-যোঁষন-সম্পন্ন,। পরিমিত- 

ভোজী, জিতেজ্জরিয়, ভর রছিত, বেল্োক্জ 

শৌচাান্বী,, সর্ব কানে নিপুণ, 
দাতা, শরণাগত-প্রতিপুল ক, অধিকারী, 
হৃস্থির;, বুছধিমান্, যেমন ইচ্ছা তেমনি 

কার্ষ্যে অবস্থিত, ক্ষমাশীল, সচ্চরিক্র, 

ধর্বশীল। স্তল কার্ষ্যের 'চেষ্ট! গোপন- 

কারী, বত্য-শ্র্বাদী, শান্ত, 'জুদ্ধাবান্,* 
দেবত1 ও গতর, জমসর্গ-বি বর্জিত 



ূ আধ্যদর্শন। ১২৩৪ 
শর অপি ওলা 

মগ্ধাব্যা্ধ-বিরহি ত, অস্বপিত-রূপে ব্রত |. 

সম্পাদক) এই সকল লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি 

| অ্ধমাত্রতম সাধক । অধিমাত্রতম সাধক | কর্তব্য। 

ইষ্ার] রাজযোগে হ্িদ্ধ হট্টতে পারেন, 

তদনস্তর জ্ঞান যোগ্র-্সাধনা করিতে ক্ষম- 

বান্ হন। অধিমাজতম সাধকের এই 

লক্ষণ জানিবে। 

মকল যুগেই যোগোপাসনা চলিয়। 
আমিতেছে। ' কলিযুগের পক্ষে প্রথমে 

মন্ত্রযোগ, তৎ্গর হুঠ-যোগ, তদ্দনস্তর লয়- 

1 যোগ এবং সর্বশ্ষ রাজ যোগ লাধন। করা 

ূ কর্তবা। কলিযুগে অধিমাত্র ও অধিমাত্র- 

ঃ তম সাধক অতি ছুল্লভ। মৃছু ও মধ্যবিধ 
| [সাধকই অধিক। যুছ সাধকের 

| | অধিমাত্র তম সাধকের কার্যা কখন নির্বাহ 

| করিতে পারেন না) বরং অধিমাত্রতম 

সাধকের আর আর তাবৎ স্যাধকের 

সাধ্য সাধন! অনায়াসে করিতে পাবেন। 

এ ৰিষয়ে যোগ গুরুর বিশেষ ঘঅনুধাঁবন 

| কর কর্বব্য। ফোগশাস্ত্রে যেমন লাধকের 

| শ্রেণী-ভেদ করা হইয়ান্ছে, গুরুর বিষয় 
| তেজনি কেবল বল! হইয়াছে ।-- 

“বিযোদাওর্ণীনশ্চপেজারাদী ভিতেন্ত্ির়ঃ 

| 

ৃ 
ৰ সকল যোগে অধিকারী । তিন বৎসরে 

| 

| 

শিব. সংহিতা | 
€ ১০ 

| শীততদ্বতাব,দাতা,কুলবর্ষবা-সম্পূর/সা- 
| বাী)জিতেত্রির়,অহলাভী ও অপ্রমানী এই 

গা 

যোগর্দীক্ষান়্ ক্রম 

বিপ্রান সন্তোধা মেধাবী 
নান্না-মঙ্গল-নংযুতঃ | 

মমালরে শুচির্ড বা 

প্রগৃহীয়াৎ গুতাত্মকং॥ 

লমত্যর্চোশ্বরংসদাক, 

কৃত্বা চ যোগনুবমং | 

গৃহ্নীরাৎ স্ুস্থিতো। তৃত্বা 

গুরুং সন্তোষ্য বুদ্ধিমান, ॥ 

জীবাদি-নকলং বসত 

দত যোগবিদং গুরুং ৷ 

লন্তোধ্যাতিগ্রধতেন 

যোগোহরং গৃহাতে বুধৈত ॥ 

. সংনাক্যানেন বিথিন! 

প্রাস্তনং বিগ্রহাদি কং। 

তৃত্বা দিব্যবপুর্ধোগী 

“ 'গৃহীয়ান্বক্ষ)মাণকং। 

যোগ ক্রমশ 

পদ্মসন-স্থিতো। যোগী 

জঙ্গসঙ্গ-বিবর্জিত2। 

বিজ্ঞান-নাড়ী-ছি তয়- 

« মঙ্গুলীতাাং নিরোধরেহ | র 

হয় িবমন্দিরে) না হয় বিষ্বখুলে পরম 

| অলোভী অপ্রামাদী চ নটগুতে গুরুলক্ষণং || পবিত্র হইয়া! নানাবিধ মঙ্গলকার্ের | 
জানুষ্ঠানাদি অর্থাধ আতু দিক কার্যাবলি | 

করিয়। বুদ্ধিমান সাধক উচ্জ প্তভাত্মকঝ | 

স্ঘগ,. কার মিকটে গ্রহণ | র 

৮0, ই ৮২ ০ ৮০ শশী শ্পাপা, শিপ তত ৬» পা, ৯ লহাশ শত ক এ 

. আমাড়, ১২৮৮? 

গুরু না পাওয়া যায়, ভবে উদাসীন | 

গুরুর নিকটে ঘোগনদীক্ষ!1 প্রধণ করা | 

1 স্খখ্পাক্ঞানতই গরু। এপ্রকার লক্ষশাক্াত। করিরা ব্াস্ষণতোজন ও গুয়-পুজা | 
| [কইল মারে অতি অল পারা যায! | করিয়া দক্ষিশট প্রান করিল ৯ পরে | 
ও ' লক্ষণাজণন্ ফোস্-াফবিঝা | ৃ | ম্রত্মক দেবার গুলা? অপ ও হোম 

2০০৮ ১০৯৮ ৯১ ৮০০০৭১০০০০০০০০০৭২০০০০০ চি ক আস ০ ছপ ও শন. পরী শ পা আস সা ০ রি 
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আয্াঢ়। ইইউ, 
] 

রা 
ৃ কাধ্য,ছেয় নিজে, না হুয় গুরু স্কারা-* অর্জুন, তপন্থিগর্পের সহিত দেবরাজ ৰ 
| ৃ 

ূ 
র 

| করিবেন হ! করাইবেন। ইহার পরা. 
ৃ শর বিষয় পূর্বে লেখা গিয়াছে । অভি 
| প্রধত্ব-নন্ছকীরে সাধকের দেছাদি গুকুকে 

দ্বান করিস্বাও যোগ গ্রহ কর কর্তব। 

। গুরুপ্দেবকে সর্বপ্থ দান করিয়া এই চিন্তা 

যোগ । 
রি এস এনএ পক প শপ জাম্প 

১৩৫ 
58585052899 ১ 

ই্ত্রের যেরণ কথোপকথন হইয়াছিল, 

তাহা বলিতেছি। ৬... 

পূর্ববকর্ঠল কতক 'গ্ঁজি অজাত-শা্র 

অর্থাৎ দেশ ভ্রদণ করিয়া নানাদেশের 

করা উচিত বে, আমি গুকরু-সস্তোষ দ্বারাও! ভাছার হাবহার পরিজ্ঞাত হওয়াই,প্ররৃত্ত | 

জন্ম-জন্মান্তরীয় কর্ম-লম্তব এই পল দেহ 

গুরুদেবকে প্রদান করিয়। দিব) দেহ 

প্রাঞ্ হইয়া, উক্জ যোগ গ্রহথ করিজাম। 

এখন অবধি ফোগাচার বৈ পূর্জাচারে 

লিপ্ত হইব ব»া। এই চতুর্বিধ যোগ” 

নাধনার অখ্থা পূর্নাভ্িষেকের অর 

কুলাচার/সুষারে বৈদিবী হউক ব। 

তান্ত্রিকী হউক, দীংক্ষ! গ্রহণ করিয়া] অভি- 

ফিক ভুইয়া দেবঃ পিভু ও ঘআর্ষ কার্ধা 

' করিবেন। ত্ৎপরে যোগ-বিধি অবলঘ্বন 

করত বথারীতি ১২ বৎম্গর মন্ত্র-ধোগ- 

বাধন! কগিতে হইবে । অবস্তর অনানা 

যোগ-সাধন। করিবার সমর থাকিলে॥ 

তাহা করা কর্তব্য। জ্ানযোগ ভিন 

অন্য নকল যোগে নন্নান-ধর্ম অবলহ্ছন না 

রিলে, হানি নাই । জানষেগেস্চ 

মংসারী হইয়াও, বৈরাগ্য আ্ববলম্বন, কর] 

| নিতাস্ক বিধের। স্ংসার্ধর্ম অতি | 

উৎকৃষ্ট; ধর্মের ক্মবিরোধে সংসার 

| ধর্খ নির্বাহ পুরর্ণক যোগারাধনার নায় 
| উৎকই ধর্ম আর নাই। এ বিষয়ে 

| মহাভারতের শান্তি পর্বের রাঅধর্শাহু- 
[.শাদন পর্কাধ্যান্বের একাদশ অধরক়ে | 
. | মহাক্ষাজা  যু্িটিরে প্রনাম নরণরাশী 

২ ০১১ পাশপাশি, ৮7 শশী শিশস্প পাস 

সস পি 

শপ 

“জয়ে ম্বর্শমন্ধ পক্ষীর রূপ ধারণ 

নিস্তান্ত ছরূহ। এ কর্ম দ্বার লোকের 

 খুধ্য সত হইয়া, জীবনের সার্থকতা 
' ও চরমৌউৎকষ্ট গ্রতি-লাভ ঠুটক্কা থাকে। 

(তখন খবিগণ গক্ষী'র এভাদৃশ ধর্ণার্থবুক্ || 

বত 

| 
ব্রাঙ্মণকুমার॥ ইতজত পরিজ্রম ক্রাঁই ৃ 

ধর্ম এই (িবেছধন। করিয়া উ০স্থাশ্রম | 

গরিত্ত্যাথ পূর্বক ত্রঙ্গচাবি-বেশে দেশে | 
দেশেশ্বনে হনে আমণ করিতে | 

আরজ করিজেন। রর 

দেবরাজ ইজ ব্রান্মণ-সস্তানদিখকে 

অনর্থক পর্যটন করিতে দেখিয়া দয়ার্জ- 

করিয়! উদ্থাদ্িগের সাক্ষাতে কছিতে 

লাগিকেন, বিষপাশীরা যে সকল কার্য 

করেন, সামান্য মন্থয্যোর পক্ষে তাহা 

সুষ্পষ্ট বাক্য, শ্রবণ কিয়! পরস্পর | 

পর্ম্পরকে কহিলেন, এ গ্েখে পক্ষি- || 

তিলক, বৈঘসাশীিগেক্ কেমন প্রশংলা 
৷ করিতৈঠছন। আমরাই সেই বিঘমাশী। 
এরূপ প্রশংল! গামাদ্্ুকে ই করিতে” | 

ছেল ১. তন & পক্ষী কহিলেন, 

তপদি-কুমারগণ! মহা, পঞ্ পিঙগ, ] 
শ্বী, উদ্ছিষউন্তেছীয এবং ] 

মরা কখনই বিখলাশী। 

চি 88888 জিলা 

রাজো গুণ 

৷ ষন্বুদ্ধি ) 
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| শ্রেষ্ঠ । যাহার! 
পরিষ্তাগ 

করি নাই। এই কথীয় খবি-সম্ভানের! 

কহিলেন, বিহঙ্গম[ আমরা: উল্লিধিত 

ধর্ণুকে উৎকৃষ্ট জান করিয়! উহাই অবলম্বন 
করিয়াছি । বর্দি ইহা অপেক্ষা মঙ্গল- 

| দায়ক পর্ম থাকে, তধে তাগার উপদেশ 

প্রদান কর, আমরাবিশ্বন্ত চিত্তে তাহাই 
অবলম্বন করিব। তখন পক্ষী কহিলেন, 

তাপসগণ1  চতুষ্পদ-মধ্োে গোধন, 
ধাতুদ্ববা-মধো স্বর্, শব-মধ্যে মন্ত্র সকল, 

এবং দ্বিপদ-মধো ব্রাঙ্মণই *শ্রেষ্ঠ। 
 স্্রা্ষণের জন্মাবধি মরণ পর্য্স্ত মন্ত্ো্ত 
জাত করধাদি সারা সংস্কার হইয়া থাকে। 

বেদমন্ত্রোন্ত ক্রিরাছুষ্ঠানই ব্রাহ্মণের 

ক্বর্গ-লাতের হেতু । যে বাক্তি দৃ়- 

বিশ্ব হইয়া! যে ঘেবভারে ঈশ্বর জ্ঞান 
করিয়া আারাধন! করেন, তিনি দেহাস্তে 

সেই দেবতার লালোক্য প্রাপ্ত হইতে 

পারেন। এরূপ গতি লাভ কর! 

মকলেরই প্রারথনীর,, পক্ষিস্ত ৎকর্্ম ত্যাগ 
কিয়! এরপু গতি লাভ করিষ্ঠে পার! 

যায় না। লুতরাং কর্ধানুানের হেতু- 

ভূত গৃহস্থাপ্রম অতি পবিত্র ও সর্বাপেক্ষা 
এতাদৃশ: আশ্রম 

করিয়া অশান্ত ্প্রকাতির 

বশীতৃত হইস্জা স্বেচ্ছাঢারীর ন্যায়, দৈশে 
ূ বেশে ভ্রমণ করুক কেখল শিক্বোগর 

পূরণ করে, তাছার। পরিশেষে, কীট 

| যোনিতে আকা গ্রছণ করে।, রি 

|খাহ স্থ্য-পন্দ বিধি পূর্বক অ স কৰিলে, 

কৰিছে পার! বায় 

[সিন তাছার়ই অচারোর করিতেছি । 

হি ১৯৯: রর স্রাব ++ 

প্রত্যহ 

10৯ উন 

'জাবাচ, ১২৮৮ । 

বথা-নিকমে দেবারাধনা, 

পিতৃ-হর্পণ, ত্রন্দোপাসনা, গুরু-সেবা, 

অতিধি-সংকার ও পোধ্যবর্গের ভরণ 

করিলে, অত্যুৎ্কষ্ট তপস্যার ফল লাভ 

হয়? এ্চাদৃশ গাহন্যা-ধর্মী যিনি 
নির্মমতা, নির্শৎসরত1 এবং নিষ্ধাম 

সহকায়ে করিতে পারেন, সকল প্রকার 

সিদ্ধি তাহার করতলম্থ হয়। 

ভাপমগণ! বাহার গ্রাতঃ ও সায়ং- 

কালে পিডলোক, অতিথি, দেবতা, 

ও আত্মীয়গণকে অন্ন প্রদান পূর্ব্বক শেষে 

আঁপনার। ভোজন করেন,তাহার] প্রকৃত 

বিঘলাশী হছন। বিধমাশীদ্দিগের তূল্য 
কঠোর নিরম পালন করিতে কেহই 

সমর্থ নছেন। বিঘসাশী গৃষ্থী, বিন! 
তপন্যায় ইহলোকে জন-সন্দীজে সম্মন- 

ভাজন হইয়] অগ্ডে অনন্ত কাল নিরাপদে 

ইন্রলোক গ্রভৃতি স্থান লাভ করিতে 

পারেন। তখন ব্রাঙ্মণগণ বিহঙ্গের 

ধন্মাথ-যুন্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া গৃহস্থা- 
শ্রম ভিন্ন অন্যান্যাশ্রমে পিদ্ধি-লাভের 

সম্ভাবন! অল্প) ইছ। শ্থির করিয়1 সন্নাল 
ধর্প পাঁরত্যাগ করত গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন) 
করিলেন। সর্যাস-ধর্শ সাত্বিক জনের 
অবলগ্বয। রাজনিক 3 তামলিক গ্র্কৃতির | 

প্লোকদিগের পক্ষে গৃহস্থাত্রম সর্ব যুগেই 
অবলম্বনীর । 

পঞ্চমন্ঞারীহাপয়েং। 
ধর্মথ-নংহিত। 

, জর্থাৎ গৃহস্থ ব্যপ্তি পঞ্চবজ্ঞক যেল.। 

খই শ্রুতি 
৮৮ সদ তি 

পরিতা না করেন। 

[ 

: 

নহে | 

র 



আধা, ১২৮৯ 

ূ বাক্যুষ্থদারে সাত্তিক গৃহস্থ সর্ধদা পর 
| যঙঞনু্ঠান করিবেন। . 

পাঠোহোমো অতিথিশ্চ 

“স্লপর্ধ্যা তর্পণং বলিং। 
এতে পঞ্চ মহাবজ্ঞঃ ও ৪ 

প্রাণস্তেইপি স্রহাপয়েৎ। 

পঞ্চ বজ্ঞ গীতা্ধি ভগব্ঘ কা পাঠ আরও 

হোম অতিথি-দৎকার কর!,সপর্যা। অথাৎ 

পোব্যবর্ম পোষণ আর গুরুসেবা,পিতৃ-তর্পণ 

আর বলি এই পাঁচটি কার্য।কে পঞ্চ যজ 

বলে। গৃহস্থ ব্যক্তি প্রতিদিন এই পঞ্চযজ্ঞ 

বদি অনুষ্ঠান করিতে পারেন,তাহ। হইলে 

গৃহস্থ ব্যক্তির নিশ্চয় চিত্ত-শুদ্ধি হয়। 

চিত্ত-গুদ্ধি হইলে, নিষ্পাপ হুইয়। নারা- 

রণানুগৃহীত হইতে পারেন । কি যোগ, 
কি যাগ তাবৎ কার্ষ্যেই নিরভিমান 

ও নিষ্কাম হওয়। নিতান্ত আবশ্যক। 

নম কর্মণা ষনারস্ত* 

নৈষর্মং পুরুযোহন,তে | * 

ন চ সংশ্ন্যাসনামেব 

সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ 

ভগ্থবদূগীত1। 

. ষোগ-সাধনা পক্ষে প্রথমে যোত্লী ব্যক্তি 
| নিষ্কাম হইয়া বর্ণাশ্রমোচিত তাবৎ 

কার্ধ্য করিবেন,পরে মন্ন্যাসাশ্রম অবলন্তন 

করিয়া পিদ্ধি লাভ করিবেন । লন্গগা- 

সার্থ ইঞ্জিয়-সকল বশীভূত করিয়া, তাবৎ 
বিষয়ে মমতীশূন্য শছইতে পারিলে, 

সন্ন্যাসী হওয়! যায়। মমতা-পরিশূন্য 

হওয়া -আর ইঙ্জ্িয়দঘমনই সঙ্ন্যামের 
| 
ূ প্রধান 88858 

যোগ-নাধনারস্থ।তে যোগী ব্যক্তি | 

নিরন্তর অন্তব্বাহা যাবধীয় ইঞ্জিয় সংযন |]. 

করিবার যে যে উপায় পুণে গা 
গিয়াছে, সেই সেই* স্উপায় অবলম্বন 
করত যেগ্রাভাপ্ কগিবেন। তাহা 

হইলে নিশ্চয় যোগধশিদ্ধি হইতে পারে। 

সঙ্গযানী হুইয়াও যদি ইন্ট্রিয়দনন 

করিতে অক্ষম হন, আর মনন্ভা-বিরহিত 

ন1 হন, তাহা হইলে নে সঙ্গযাসীর কোন 

মতে শ্রেয়*লাভ হইত্ত পারে ' না। 

যে গৃহস্ছ মমতা-পরিশূনা ও নিরহ- 
স্কারীহইয়। একাদশ ইন্দ্রিয় দনন করিয়। 
গৃছপ্ছাত্রমোচিত যখাশভ্ি শিদ্ধাম বর্ম 

করেন, তিনিই ধান্মিক তিনিই যোগী। 

ভগবান্ তাহাকে, কথন পরিত্যাগ কথেন 

না) পুরাতন ইতিহামে এরবএ ব্যক্তির 

বিদ্বয় প্রশৃংন আছে। 

আক্মোপরনা ।--আতক্মোপাসনা ন। 

করিয়। অন্যোণাদনা করা অপেক্ষ। 

শনতত্রতখণ করা ভাল। ুর্কুল অধিকারীর 

পক্ষে আত্মেতর উপাননার রিধান আছে, 
যে সকল যোগী--মাসন, প্রাণায়াম, 

ধ্যানধারণাদিতে সক্ষম, তাহাদিগের 

আত্তোপ্রাসীনা বাতীত অন্য উগ্ানন। 

রুটিক্ঠা হয় ন1। বন অরম্মেতর অনা 
উপালগায় সাধকের অুকুচি হইবে, তখন 
সাধকের চিত নির্চল হইবে । "লি 
সাধকের যাহা কর্তব্য, তাহ! 

যাইতেছে 
আতু-সংস্থং পিবংত্যক্তা * 
বহিস্থং বঃ সমর্চরেখ। ০ % ৫৮ 

েখ। | 



শপ আজ ৮ শা শ্তা তি শন 

॥ ১৩৮, 

মি € সিস্ট 

| দেবতা 

৮০ ০৯৮ ০০০ শি ১৩ 

হত্যস্থং পিওমুৎশৃজয 

ভ্রমতে জীবিতাশরা ॥ 

শিব-সংহিতা | 

বীর জদ-স্থিত সর্বমঙগল-প্রক পরুম 
দেবতাকে পরিত্যাগ” করি, বাছিরে 

পরম দেবতা আছেনঃ এই জান করিয়া, 

স্যর ৬ 

| যেস্বোধ যোগী বছিঃস্থ দেবতার বাহ 

পৃ্গ। করেন,তিনি (অপবিশ্র,মলিন-চেত1, 
নির্যোধ লোকেরা যেমন হস্তস্থিভ পিও 

পরিত্যাগ করিয়া! অন্নার্থী হইয়। 'দেশে 

দেশে ভ্রমণ করে, তত্রাপ ) আপন হৃদয়ন 

পরিত্যাগ করিম্লা বাহিরেক্স 

দেবতার অষ্টনা করেন। 

আত্ম-লিঙ্জা্চনং কুর্য]- 

দনালস্যং দিনে দিনে। 

তস্য স্যাৎ সকলা। 

সিদ্ধির্নাত কার্যা-বিদ্বারণু! ॥ 
যে সিদ্ধ'যোগী আপন শরীরগ্ছ জীবা- 

আর প্রতিদিন উপাসন]*করেন তাছার 

ভাবৎ কামন্তা যে সিদ্ধি হয় তাহা 
বিচার করার আবশ্যক নাই ; কেন না 

ইহা শিব-উক্তি। এই প্রকার আত্মোপাসন। 

“যু ক্ঈঈপে করিতে হইবে,--যোগী 

| স্বীয় দ্দেছের যে যে স্থানে ঠুষ*প্রকার 
আত্মেপাসনাগকরিযেন, তাহার ১৪১ 

এইঃ-মানবদেছ অসত্থা শিরাঁর ও 
| প্রধানত চতুর্দশ নাড়ীতে গারিব্যান্ত ; 
*্তিসিধো ইডা, পিজল, সধুয়া। নামক 

নাড়ী-ত্রয় প্রধান। উক্ত নাড়ী-নরকিল তৃক্ত 
ড্রবোর রুল সমুধধায় থাযু (সহযোগে 
সবর শর্দীরে নধ্লিত করার, শরীর রক্ষা । চোষা লেহ্য পেন প্রভৃতি খাদা ভ্রবোর 

রশ সং 

| 

টা ০০ 
ডু 

ছয় । সথুলশরীর রগ্ষা হইলে, শৃঙ্গ লি্গ- 
শরীরও সুস্থ হয়। 

নাড়ীভিরাতিঃ সব্ব্বাভি- 

র্বাযুঃ সঞ্চরতে যদা। 

তদৈঝ সরসো গেছে 

দামানেহ্প্রঝর্টতে ॥ শিব-সংহিত' । 
০ শরীরের মধ্যে যে প্রধান চতুর্দশ 

নাড়ী আছে, এ নাড়ী দ্বারা দেহের সর্ব 
স্থানে বায়ু ওরন সঞ্চারিত হয়। 

তাহাতেই মেই রস ও তেজ বিধায়ক 

হয়। যেধে দ্রব্য আহার 

তাহাতে যে রম উৎপন্ন হয়, তাহ] এ 

চতুর্দশ নাড়ী-গত হুইয়! শরীরে তেজ 

আর বল জশ্বে। কিন্ত &ঁ নাড়ী-গত 

উক্ত দ্রব্যের রস বায়ুর সাহাধ্য ব্যতীত 

শরীরের সর্ব স্থানে গতায়াত করিতে 

পারে না। 

চতুর্বিধনা চামন্য 

“রসন্্িধঃ বিভজ্যতে। 
তত্রসারতমে৷ লিঙ- 

দেহস্য পরিশোষকঃ ॥ 

সপ্ত-ধাতুময়ং পিওঁ- 

« মতি পুষণাতি মধ্যগঃ। 

যাতি বিগ্মত্র-রীপেণ 

তৃতীয় সগ্ডতো। বহিঃ ॥ 
৭ আদা-ভাখ-ন্বয়ং নাড্যঃ 

প্রোক্তা স্থাঃ সকল অপি। 

শোষস্বত্তি বগুর্ব্বাযু- 
মাপাদ-তল-মস্তকং ॥ ও 

চারি প্রকার অন্ররন অর্থাৎ চব্য 

? 
অসি, টিনা সিএ বলিস 

কর। যার) 

২০ 

বিস্প  স এ রি 

শিশির পাশপাশি শী 

শেপ 



ৃ 

। তাহা 'মাছে। 

৷ মানসিক উৎকৃষ্ট বৃক্তি-মমুদ্বায়, 

| দ্বীবাস্থা বলিয়া থাকেন। 

আঘাড়, ১২৮ু। 
মিচ. স্কিম 

সারচ্ভুত যে রম; তাহা শরীরের পোবণর্থ 

| তিন-ভাগে বিভক্ষ হইয়া, উবার লার ভাস্থ 
| টুকু সর্ুদশ-আবয়ব-বিশিষ্ট লিঙ্ক দেহের 
শোঁষক হ'়। 

মানবগণের ত্রিবিধ দেহ₹। 

প্রথম্জকারণ-শরীর | ফারণ-শদীরে 
কেবল সতা, জ্ঞান আর আনন্দ ভিন্ন অন্য 

কিছুই নাই। এমন কি? সত্ব, রজ, তম 
গুণেরও সম্পর্ক নাই। বেদে যাহাকে 

প্ত্রন্ষাজ্যোতিঃ রমোহমুতং” বলিয়। ব্যাখা 

করিয়াছেন। সে শরীর আত্ম-তত্ব- 

ডি০০৬ 

জ্ঞানীরাই জ্ঞান দ্বার! জানিতে পারেন । 

| উহা! ইন্দিক-গ্রাহ্য নহে। কারণ, শরীর 
মাক্ষী-স্করূপ-মাত্র। দ্বিতীয় লিঙ্গ-শরীর । 

| এশরীর সপ্তদ্রশ-অবয়ব-বিশিষ্ট । স্থূল শরীরে 
যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, লিঙ্গ-শরীরে 9 

লিঙ্গ-শরীর অভৌতিক 
পদার্থে নির্দিত্ব অর্থাৎ ক্ষিত্যাদিতে 

নির্মিত নহেন বলিয়া, অতীন্দ্রিয় গদার্থ। 

। ইহার প্রধান উপাদান পঞ্চ বায়ু, 

মন 

বুদ্ধি, অহঙ্কার আর পঞ্চ-তন্মাপ্ত। আর 

ষড় র্রিপু, অর্থাৎ কাম, ক্রোধ লেঃভ, 

মোহ, মদ, মাৎসর্ধ্য। এ শরীরও কারণ” 

পরীরের ন্যায় স্কুপ-শরীর-বর্তী। ইনিই 
| কর্তা ও জুখ ছুঃখ-ভোক্ত।। ইহার নাশ 

নাই। ইহ! কেবল প্রারন্ধ কর্পের বাধ্য। 

সেই কর্ধুই ইহার জন্ন মরণের অর্থাৎ 

'গাবির্ভাব ও ত্ঠিরোভাবের হেতু। 
পঙিতেরা পুর্বেোক্ষ কারণ-শরীরীকে 

নবস্দার- 

যোগ । ০ 
2 জে সপ্ত পক ঠ জা। 

বিশিষ্ট স্থল পাঁঞ্চভৌতিক শরীর লিঙ্গ- | 
শৃরীরের আধার । আবার স্ংল শরীরের 

আধেয়। লিঙ্-শরীর। পদছ-পানরে£ সজল 

থাকিলে ধেই জলের সহি পল্প-পজের 

যেন্ধুপ যষ্দ্ধী, তদ্ীপ ছাল দেছের সহিত 

১৩৯! 

লিঙ্গ-শরীয়ের এবং লিঙ্গ-শরীরের সহিত | 

কারণ-শরীরের সন্বপ্ব। 
ূ ৬ | 

ঈশ্বরের কি দয়। দেখ, এ লিঙ্গ আর | 

স্থল শরীর প্রতিপালনের জনা, বাহ | 
বন্ত “সকল সৃষ্টি করিয়া সেই বাহা | 

বস্তর সহিত জীবগণের* ভাল মন্দ সম্বন্ধ | 
বন্ধ করিয়! দেওয়ায়) জীবগণ তদনুলারে | 

সুখ দুঃখে কাল-হরণ করিতেছে । বিনি | 
সম্বন্ধ-বিকুদ্ধ কার্য করিতেছেন) ক্ষিনি | 

ক্রিই আর বিনি হ্বসন্ঘদ্ধা অন্ুসাবে 

চলেন, তিনিই হুখী হঈতেছেন। .এ 

সন্বদ্ধ-জ্ঞানের, কারণ জীবগণকে জ্ঞান 

ও কর্শেক্ষিয় দিয়াছেন,সেই ইন্ড্রিয় সকল 

চালাইনার নির্ষিতু তিনি ছয়ং লিঙ-দেঞে 

ূ 

| 
প্রবিষ্ট হই! রহিয়াছেন লিঙ্গ-দেতে | 
যদ আত্ম! না৷ থাকিতেন, ভাঁহ1 হইলে 

কেহ জীবিত খ্বাকিত না। আর দেই 
আত্মার উপাঞ্জান দোষাশ্রিত হইলে,ন্ত্রিয- 
গ্রাম 39 * মন, বুদ্ধি থাকাতেও আমরা 

উর ন্যায় বিশৃঙ্খল প্হইয়। বেড়া 

ইতাম”। 

পারিতাম স্বা। 

আত্ম! অুষ্থ থকিলেও, নানাপ্রকার রে 

ভোগ কক্সিতছে, ইহারই বা হেতু কি? 

কোন কে, ভুবী ০হৃইতে | 
তবে যে লোক সকল | 

ইহার ছের্রু কেবল কর্ম । সে কর্ধের ৰ 
ছেছু জ্ঞান আর রুদ্ধ | সেই জানার ৰ 



১ এ 
১২ শ্প পাটি স্পীশ শীিশি শি্োিশিশিডি? 

॥ ১৪০ আর্ধাদর্শন ।. গাষাড়, ১২৮৮। 
সা কচু তত ৮ পল শসা জব পাতা ভিত টি ৫ সি জা পি “নটি ব্য নি 

| বুদ্ধ চেত সর) রজ, তমধ1 এততিক্ন | ও উত্তিদাদিও ক্রি করিয়া লীলা বিস্তার 

'আন্য কোন কারণ নাই। যাহার সাত্িক | করিয়াছেন। যদ্দি বল, এরূপ করিবার || 
প্রর্ূতি, সে ন/ক্কি সৎকর্ধ-শালী, জ্ঞানী | কারণ কি? ইহার কারণ এই মাত্র 

ও বুদি'মান্। যে বাক্তির রাজসিক-এ্ররুতি, | অঙ্কুতব হয় যে, সংসার-সাগরের প্রবাহ 

মে বাক্তি না শ্রখী,না হঃখী; আর 

তমগুণাবলঙ্বী ব্যক্তির সুখের ভাগ 

অল ছঃখের ভাগই অধিক। 

নর্ধত্ত ব্রিবিধাঃ লোকা: 

, উন্তমাধম-মধ্ামা2। 

জগণীশ্বর যেমন আ্িবিধ মনুষা শ্ঙি 

করিয়াছেন,সেই রূপ পঞ্জপঙ্গী কীট পতন 

বৃদ্ধির জনাণ তিনি যদ্দি এ্ররাপ না 

করিতেন, ভাছা হলে সংলান্ত বিশৃঙ্খল 
থইত। আর কুখ-ছুঃখের তারতমা 

হয়। বুদ্ধিমান যোগীর সর্বদা এইরূপ 

ভাবিয়া! সমাহিত-চিন্ত হইয়া ফোগাভ্যাস 

করেন 
শ্রীকালীকমল সার্বভৌম । 

তির 9১ 

্ মিল ও স্বাধীনতাবাদ। 
প্রারিতিক নিয়মাধলি'এমন 'অচিস্ত- 

নীয়_-এমন শ্বৃক্ধা অথচ অনিবার্ধা- 

বল-মম্পন্ন। এবং আমাদের শরীরিক ও 

আাঁনসিক মত এত অফিঞ্চিংকর, যে 

অনুযা প্রথমে যে দিনে জগতের ক্রিয়া 

কলাপেব গ্রন্থি দৃষ্টিকে করিল, সেই 

দিন হইঙ্েেই শাহার বিশ্বাস জতিল-__ 

| তাগাঁর উচ্ছান্থুপারে কোন কার্ধ; সম্পন্ন 
| *ইন্কে গারে প্লা। ক্রমশ এই উবশ্বীস 

| ৮ ছই€ত ছাগিল। বহু পরিশ্রম 
করিব! মচ্ুষযু ইষ্টক ও প্রস্তক্কে গৃহ 

ূ নিশ্মাণ কহিল) যখন সেই গৃহ নির্িত 
| হইল, লোকে ভাবিল, ক্ষন ফালেও 

তাহার,'বংস নাই ; ইত্তঃমাঁধা এক দিন 

হিইি্ষ আকাশে হঠাৎ মেঘের সঞ্চার 

সস 

হুইল, পবন বছিতে লাগিল, এবং ক্রমশ 
তাহা ভয়ানক বাটিকায় পরিণত তইয়া 

সেই উচ্চ্পর প্রাসাদকে ভূমিসাৎ 

করিল। বহু পরিশ্রম করিয়া মঙ্ষুযা 

ভূমি-কর্ষণ করিল, তাহাতে বীন্স বপন 
করিল, এবং সেই ৰীজ অঙ্ক,রিত হইয়া 
কলি-ক্রামে ধরিত্রীকে শ্যামল শোভায় 

বিভৃষিত করিল) লোকের আনন্দের 

আর পরিশীমা রহিল না; লক্ষী 
কআবতীর্ণা, আর ভযর়কি? বৎসর স্থুথে 
অতিবাহিত হইবে; অন্নের জন্য আর 

ভাবিতে হইবে না) এখনও কিন্ত 
ছই এক পশলা বৃট্টির আবশাক ।--বৃন্টি 
এখর্ও অনেক হইবে, বৃষ্টির ভাবনা: 
কি ? কিন্ত, আজ কাল ক্রিয়া দিন 

ই 

ৃ 

ূ 
যে ঘটে, তা! কাধ্যের ফলাস্থসারেই 

ৃ 



আহাড়ঃ ১২৮৮ ॥ 

যানে লাগিল, অথচ বৃষ্টির কোন 
লক্ষণই নাই। ক্রমশ. লোকের যন 

উদ্বিশ্ হইতে লাগিল ও মুখে চিত্ত! 

দিল” এবং অবশেষে চারি দিকে 

হাহাকার ধ্বনি উঠিল ।--বৃষ্টির আন্তশ্যক; 
কিন্তু বৃষ্টি নাই। সর্বনাশ' হুইল! 

। শ্যামল শসাক্ষেত্র--যাহার উপরে এত 

ূ 'সাশা এত ভরসা-্শুর্যোর প্রখর 

|উত্তাপে একেবারে দ্ধ হইন! 
গেল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় 
ৰ আশ! অন্তত এক বৎসরের জন্য বিদু- 

রিত হইল! এই রূপে মহুধা যে দিকে 

দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, সেই দিকেই 

1 এবং তাহাতে বিশেষ প্রভেদ নাই। 

। সে যাহা ভাবে, ফলে তাহার ঠিক্ 
| বিপরীত হয়; সে যাহা করিতে চাছে, 

কাধ্যে তাহার কিছুই হয় না। সমুদয় 

আয়োজন করিলামঃ যত দূর * চেষ্টা 
পাওয়া! উচিত, তাহার কোন অনাথা 

হইল না। ভাবিলাম, এবার অবশ্যই 

অভিলধিত ফল পাইব। কিন্তু যখন 

ফলের সময় আসিল, তখন দেবিলাস্ব-_ 

এত চেষ্টা, এত বত্ব'+ সকলই বুথ! 
হুইয়্াছে। তবে জগতে মন্ুয্য কি 

করিতে পারে? আমার ইচ্ছান্ুল$রে 

যখন কোন কার্ধাই হইতেছে না, 
| আসার ক্ষর্মতা যধন পদে পদে ব্যর্থ 

| হইতেছে, তখন অবশ্যই এমন কোন 

অনৃষ্ট জীব আছে, বাহার ইচ্ছান্সারে 
জগতের সমুদয় কার্ধা সম্পর রা 

০০ -..-পোসপীশিা শীতিশ্িতিক্ট 

লে দেখিল য়ে, জগঙ্ের কীটাণুকীটে 

মিল ও স্বাধীনতাবাদ। ,. ১৪১ 1 

এই অপরিজ্ঞারত/ম্বরূপ 'জীব অলক্ষিত | 

ভাবে 'মন্থযোর আয়োজনের মধো | 
অবস্থিত খাকিয়।, তাহাকে ক্রীড়নগুহর | 

ন্যায় ক্কাবছার করিতেছে ও হখন ূ 

ইচ্ছা হইন্তেছে, তখন তাহার আয়াস | 
সফল করিতেছ্ে। তাহার ইচ্ছার | 
বিরুদ্ধে কোন কার্ধ্য সমাধা করিবার 

ক্ষমতা মন্ধুষোর অপুমাত্রও নাই, 

অথচ তাহার ইচ্ছা কি, _তাহাও কেহ | 
বলিতে পারে না। ূ 

বাহা জগৎ হইতে মচ্ছষা যদন অস্ত- 
জগতের দিকে চস্কু ফিরাইল, তাহাতেও 

ঠিক এইরূপ দেধিল। আমি বহু কষ্টে | 

একটা অগ্তিসন্থি 'করিলাম, এবং মনে | 

মনে তাবিলাম যে, কিছুতেই আমাকে | 
ইহা! হইতে বিচলিত করিতে পারিবে 

ন|। পর মুহূর্তে এমন এক ঘটন]1 উপস্থিত 

হইল যে, তাহাতে উহা? একবারে ] 

বিপর্ধান্ত জয়! গল। লোকের কাছে আমি 

অতি সীধু পুরুষ বলিয়া প্লুরিচিত, এবং ; 

আমি নিজেও এই বিষয় লয়! মনে 

মনে অহঙ্কার করিয়া থাকি । এক দিন 

এমন এক প্রলোভনে পতিত হুটলাম 

তেই তাছার হত হইতে নিষ্কৃতি | 
না। আমি এস্পষ্ট বুবিতে 

পারিলীম যে, এক মৃত্রয়সী, শক্তি, (ষেন | 

আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে) আমাকে 
ধর্মপথ হইন্ে বেগে আকর্ষণ করিয়] ] 

পাপ-পঞ্ছে নিমগ্ন রঃ তর 

আমার [্রতীতি অনন্ত 

সেও ক্ষ হয ই 



ঠ এসি চারি এটি একি চাপ ও 

১৪২ 
! ৬ স্পা 

অপরিজ্ঞাত-দ্বরূপ জীবের 

রহিয়াছে | অন্ত-জর্গতেও মন্ুযোর 
স্বেহাচারিতার কোন সম্ভাবন! নাই । 
এই রূপে অনৃষ্ট খা নিয়তিত্মরূযোর 

বিশ্বাস জন্মিল। কা্য'কারণ জানে 

ইন্থার উৎপত্তি; প্লাবার কার্যা-কারণ 

জ্ঞানেই ইহার ধ্বংম। যতদিন কার্ধা 

কারণ জ্ঞান না জন্মে, তত দিন মনগুঘোর 

অনৃষ্টে বিশ্বাস জম্মিত্তে পারে না। 
আবার এই 'জ্ঞান বখন ম/জ্জিতি 

ও দূরদশপ-ক্ষম হয়, তখন নিয়তির 
প্রতি আর মন্তযোর বিশেষ আসব! 

থাকে না। এই বিশ্বাস কত দুর যুক্তি- 
সঙ্গত তাহ! এন্ছলে বিবেচনা করিবার 

প্রয়োন নাই। আমার নিজের 

কথা বলিতে হইলে এইমাত্র বলিলে 
যথেষ্ট হইবে যে, অগছ কার্ধ্য-কারণ- 
পারম্পর্য্য বাতীত আমি আর কিছু 

দেখিতে পাই না | এই পারস্পধ্য 

কমশ পম্চান্কাবন “করিয়া অবশেষে 

অন্ধকারে মিপিরা গিয়াছে । হইতে 
|| পারে, এই অন্ধকারের নাম নিয়তি। 

ইচ্ছা হয়, ইছাকে "অন্য 'কোন নামে 

'অভিহেত কর। কিন্তু তথাপি ইহ! 

অন্ধকার ব্যভীতে আর কিছু রা 

যে পর্য্ত বুধিংসক্তি বিশেষ মাজত 

না! হয়, তত দিন অনৃষ্ট বিশ্বাম মন্গুযোর 
[| গ্ষতাব-সিদ্ধ বলিতে হইবে'। অনান্য 
[| হাতির ন্যায় ভারতঝ/সিগণ /পুরুযান- 
ক্রমে নিয়তির উপরে নি্ঠর করিয়! 
0 খিঙেছে। মক বিষয়েই ক্যামরা 

আর্দশ । 

অধীনে এঅনৃষ্টের পোহাই দিয়! থাফি। 

শত শা শি 

ঘাড় ১২৮৮ 

বিপদ উপস্থিত হইলে, তাহা হইতে | 
নিষ্কতি-লাভের যে সকল উপায় আছে, | 

তন্মধ্যে আৃষ্ট দেবতার পু্জাকে আমরা! | 
সর্ব প্রধান বলিয়। গণ্য করি'। কিন্তু | 

এক্ষণে পাশ্চাতা শিক্ষার প্রভাবে এই | 

বিশ্বাস ক্রষশ হীন-বল হইয়া আলিতেছে, | 
ও তৎপরিবর্তে নৃতন নূতন বিশ্বাস 
দেখ! দিতেছে । ইহাদের মধ্যে অন্য- | 
তম বিশ্বাস “ষানব ইচ্ছার স্বাধীনতা? | 

নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই | 
বিশ্বাসটি কতদুর যুক্তি-সঙ্গত, ইহ] | 

দেখাইবার জন্য উপস্থিত প্রবন্ধ লিখিত 

হইল। “কিন্ত'মানব-ইচ্ছার স্বাধীনতা!” 

বলিলে কি বুঝায়, তাহা! অগ্রে বিবেচন1 | 

করিয়! দেখা উচিত। ূ 

প্রান্তিক নিয়মাবলি পর্য্যালোচনা | 
করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, | 
জড় জগতে স্বাধীনতা ব। স্বেচ্ছাচারিতার | 

লেশ-মান্র নাই। আমর] যত দূর জানি, | 
তাহাতে পরমাণু-সমষ্টি চিরকাল কার্ষয- | 

কারণ-রূপ অচ্ছেদ্য শৃঙ্খগ্াবদ্ধ হইয়া] 
রঙ্ধিয়ণছ়্ে। এবং ( সম্ভবত) এইরূপ 

চিরকালই থাকিবে। কার্ধা, কারণ হইতে 
উৎপন্ন ছইভেছে; আবার এই কারণ 
অন্না কারণ হুইভে কার্য্যক্ূপে উৎপন্ন 
হইয়াছে। এইরাপে আমর! যত দুর 
যাই, কেবল কাধ্য-কারণের পারম্পর্যয 

দ্বেখিতে পাই! কুত্রাপি একপ লক্ষিত 

হয় না যে, পরমাণু স্বেচ্ছান্স্টরে কোন 

কার্ট 9 রর ইহা স্থির 



রেপ ই 

আধাঢ়, ১২৮৮ 

হইূল$য, বাহ্য জগতে স্বাধীনতার সম্পৃপ্ 
অভাব । কিন্তু বাহ্য জগতে ইহা না 

থাকুক, , অন্তর্থগতে ইহার অজিখ্বের 
কোঁন প্রমীণ আছে কি? এই প্রঙ্গের 
উত্তরে এক সম্প্রদায়-ভূজ ফনোবিজ্ঞান- 

বেত্তারা বলেন 'না।* ইহাদের মতে, 

ূ জড়জগং যেবপ অলজ্বা কার্য-কারণ* 

নিয়মের অধীন, অস্তুর্জগতও ঠিক ভদ্দগ। 

1 এই সকল দার্শনিকেরা অবশাস্তাবিতা- 

এ উপ 

ছিত্যাদি। 
চরহ শত 

| হুতরাং কোন লেকের চরিত্র কিরূপ, 

বাদী (০9891621187) নামে পরিচিত । 

ইস্টার! বলেন যে, বাহ্যিক কোন প্রতি- 

বন্ধক ন! পাইলে, আমাদের ইচ্চা 

(1]1) * অবশ্য কার্ষে; পরিণত হই; 

কিন্তু আর্মাদের ইচ্ছার উপরে আমাদের 

কোন ক্ষমতা নাই । বাসা জগতে যেমন 

কারণ হইতে কার্য উৎপন্ন হইতেছে, 

তদ্রপ অন্তজগতে আমাঙ্গের ইচ্ছা 

সকল অলঙ্্য কার্ধ্য-কারণ-নিয়মের 

বশবর্তণ হইয়। শিক্ষা, বর্তমান ও অতীত 

অবস্থা প্রভৃতি ঘারা পরিচালিত হইতেছে । 

ইচ্ছার উৎপত্তি অভিলাষে (09517) ; 

সভিলাষের উৎপস্ভি শিক্ষা ও অবস্থাতে, 

মনুষ্যের চরিত্র ধলিলে 

ত'হার অভিলাষ (0981) সমষ্টি বুঝায় । 

" এই প্রবন্ধে ইচ্ছা ইংরাকী ঈদ]! শব্দের 

ৃ প্রতিবাক্যম্থরূপ শ্যবহৃত হৃইবে। আভিলাব ও 

| প্রবৃতি 19৪০৩ বৃঝাইবে । ঈগঃ]] এবং ৭9৪/গতে € 

ৰ প্রভেদ, এই প্রবন্ধে ইচ্ছ। এবং প্রবৃত্তিব! অভিলাষে 

| সেই প্রতেদ “বুঝিতে হইবে । “আমি হা 

| করিব' এই স্থির সংকল্পকে ইচ্ছা কছে। 
০ সপ সিসি পপি ও পিপল শিস 

১৪৩ 
শট উপ ্িাহ 

তা বদি অভ্রাপ্ত-রূপে জামিতে পারা 

যায়, তাহ! হইলে অবস্থা-বিশেষে সেই 
ব্যক্তি ধিক্নপ আচরণ করিবে, তাঁইণ' 
পুর্নেই স্থির করিতে পারা যায়। 
অবশা সাথারণত আমরা লোকের 

চরিত্র দেখিয়া তাছা'র কার্য নিকাপণ 

করিতে পারি না। আমর! যাহাকে 

অতি'লাধু পুরুষ বলিয়া! জানি” সে বাকি 
এক সময়ে, এমন আচরণ ধরিতে পারে 

ষে, আমরা শীগ্র তাঁছ। 'বিশ্বা করিতে 

প্রস্তুত হইব না। কিন্তু এপ বৈষমোর 

এক-মাঞজ কারণ এই যে, আমরা মে 

ব্্ষির চরিত্র লবিশেষ বুঝিতে পায় 

নাই। যেমন বাহ্য জগতে কারণ 

হইতে কার্ষ্যের উৎপত্তি আনিবার্ধা,, 

তজ্জপ যে ধ্যক্তির চরিত্র যেনধূপ অভিলাষ- 

সমষ্টিতে গঠিতঃ তাহার ইচ্ছাও ঠিক 
তদন্ুযায়ী হওয়] চাই। মনগুষোর এমন 

কোন ক্ষত নই যে, সে তাহার 
অভিলাটযর বিকুদ্ধে কোন ইচ্ছ। করিতে 

পারে। বৰস্তত মাঞুষ নিজে কোন 

ইচ্ছ1 করে না ভাঙার প্রবৃত্তি-সকল ; 
ভাঙাকে যে দিকে টালিয়াঁ লইয়! যায়, | 

সে তাহাই ইচ্ছা করিতে বাধা । খদি 

ভিগ্ন পগ্রিতির দুইটা প্রবৃর্রি এক কালে 
মনোমধ্যে উদিত হয়/্ঞতাহা চউলে,যে 
প্রবৃর্তিটা গ্বধিকততর বল-শালী, ইচ্ছ) 
তদচুধায়ী হইবে । যদি হৃটাই অত্যান্ত 

প্রবল ্ ্ হইলে মনোমধ্ো যাতনা 

হইতে থাকে এবং কখন কখন্এরপ 

ফাতনা এত ছুর্ট্দিষহ হইয়া উঠে $ 
খা এর রেড৩ ১ সা 



সপপাদাপপপসপাসপ জপ 

১৪৪ টি 

শরীর তাছাতে একেবারে মিগ্েজ 
ূ হয়] পড়ে। , 

 "্জাবশান্তাবিতাবাদি-গণের মত উপরে 

লিখিত হইল। ইইাদের বিরুদ্ধে জন্য 

| এক সম্প্রদায়-ভুক্ত দধর্শনিকেন্না বলেন 
| যে, জড় জগতের মধ্যে স্বাধীনতাক্স কোন 
| চিহ্ন নাই বটে, কিন্ত অন্তর্জগতে ইহা! 

| জাজ্ছল্যমান রহিয়াছে । এই সম্প্রদায় 
৷ স্বাধীনতাবাদী নাষে পরিচিত | ইহাদের 

ূ মতে ঘানবইচ্ছা, শিক্ষা ও বর্তমান 

| এবং অতীত 'অবস্থ।র উপরে নির্ভর 

| করে না। মানবইজ্ছা সম্পূর্ণরূপে 
স্বাধীন । তোমার মনে যে কোন প্রবৃত্তি 

| প্রবল হউক না, তোমার এমন ক্ষমতা 

| আছে যে, তুমি ইহার বিপ্রীত প্রবৃত্তির 

র যায় না লইয়া! ইহাকে দমন রিতে 

পার। তোমার হন স্বাণীন,। স্বাধীল 
ৰ মনের ইচ্ছাও স্বাধীন। তোমার মনে 

| যখন যে ইচ্ষা! (ম]1)হয়, তাহা তুমি 
| নিজে করিকেছ) তাহ! অবস্থা বা শিক্ষার 
ফল নহে.। অড়-জগৎ-সম্থদ্ধে কার্যা- 

কারণ-রূপ 'অলঙ্ধ্য নিকষ সত্য বটে, 

কিন্ত ইচ্ছা! সষ্ধদ্ধে এ নিক্বম সত্য নছে। 
হইয়। 

ূ 
, 

| কারণ ইচ্ছা মনে স্বত উৎগ্ন্ন 

 থাফে--কোশি কারণ হইতে 

মে «* « 
ূ উভয় সম্প্রদার-ভূক্ত দর্শেনিকর্গিগের 

| মত বলা হইল। একণে মিলের অঙগুসরণ 

করিয়া দেখা যাক, বধীন্তীকদ কত দূর 
যু. নত । ভে 

ই 

ম বিশেষ বুঝি পপ করিবার 

প্র ১১ 

প্লাষা, ১২৮৮। 

পুর্ব্বে একটী কথা অগ্রে বলিয়। রাখিব । 
অবশান্তাবিতাবাদীদিগের মত বত ূ 

সম্ভব-পর বলিয়৷ বোধ হয়/স্বাধীন'তাবাদী- 

দিগের মত তত বোধ হয় নী। আড় 

জগতে ধে কাধ্যকারণ নিয়ম বিদামান 

রহিয়াছে, অধশ,ভাবিতাবাদি-গণ অন্ত- 

অগতেও গেই নিয়ম প্রয়োগ করিতে 
চাহেন। কিন্তু স্বার্থীনতাবাদীগণ বাহ্য 

প্রকৃতির নিয়ম অবহেলা করিয় অস্ত- 

গৎ-সগ্বন্ধে একটা নৃতন নিয়ম প্রয়োগ 
করিতেছেন । অবশ্যস্তাবিভাবাদি-গণ 

ঝবলিবষেন যে, তাহার কোন নৃতন কথ! 

বলিতেছেন না । বাহ্য জগৎ তাহাদের 

মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করিতেছে। 

কিন্ত স্বাধীনতাবাদীগণ বাহ্য জগৎ- 

প্রদত্ত প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া এক নৃতন 

নিয়ম সংস্থাপন করিতে চাহেন তর 

প্রমাণ-ভার তীাহছাদেরই উপরে পড়ি- 

তেছেঁ। তাহাদেরই দেখান উচিত 
ষে; কার্ধা-কারণ নিয়ম অন্তজগৎ-সন্বন্ধে 

প্রযোজা হইতে পারে না। বসত যে 

পর্যন্ত ন! স্বার্থীনতাবাদি-গণ তাহাদের 
মত নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতে সক্ষম 

ছইতেছেন ততদিন তাহাদের বৈরীরাই 
অবশ্য প্রবঙ্গ থাকিবেন। ৰ 

গ্বাধীনতাবাদি-গণ বাহ-প্রক্কৃতির সাক্ষ্য 
অগ্রাহ করিয়া প্রমার ( 607080:9090888) 

উপায় নির্ভর কঁরেন। এ কথা অবশ্য 

স্বীকার করিতে হইবে যে মনোবিজ্ঞানে 

প্রম! সর্কোৎ্কই নাক্ষী। "পরমা বাহ! 

বলিবে তাহা স্বীকার করিতে আমর! 



সপ এ বাজ, 

চু শ্রাবণ, ১২৮৮ দ 

ক পাপ. পপ ০ উকি সপ ৯৯৩ জা চা উঠ ২১৯৮ 

মিল ও স্বাধীনতাবাদ। ্ ্ঃ | 

পপ শপ সস ক 

১৪৫ ] 

[নি ব্যাঠ কিন্ত ইহাতে একটী, গোল্গ 

| আছে। প্রমার সাক্ষা সন্দেহাতীত 
| হইলেও পরম] কি নাক্ষা দিতেছে, এটি 

করা” অতি ছুরহ। বস্তত' এই 
| জনাউ মনোবিজ্ঞান শান্ত এত বিরাগ । 
আমাদের বয়োবৃদ্ধির সহিত প্রমার 

বিগ্ুদ্ধতা নই হইরা যাস্ন। কমন 

দর্শন-্লন্ধ অনেক জান একপে প্রমায় 

| সহিত মিশিয়া যায় যে, তাহারাও প্রমার 

উত্কি বলিয়। ভ্রম জন্মে । দর্শন ক্রিরায় 

| ইনার একটী উৎরুষ্ট উদাহরণ আছে। 
মনে কর, তুমি হুধ্যের দিকে চাহিয়। 

| রছিয়াছ, এবং আমি তোমার পারছে 

দণ্ডায়মান আছি। 

| তোমার বোধ হইবে যে তুমি যাহ! 

ৰ দেখিতেছ, তোমার পার্থ দণ্ডায়মান 

| থাকিয়া! আমিওঠিক তাহাই দেখিতেছি। 

! কিন্ত বন্ততং তাহা! নহে। হৃর্যা হইতে 

| যে রশিশুত্রগুলি তোমার চক্ষুর উপরে 
| আসিয়া! পড়িতেছে, তাহার একটীও 
| আমার চক্ষুর উপরে পড়ে নাই। এবং 

] আমার চক্ষুর উপরে যে গুলি পড়িরাছে, 

তাহার একটাও তোমার চক্ষুন্ট উরে 

| পড়ে নাই। বাছ্য বন্ধ দশ কালে আমর 
| আলোক-রশ্মি-মান্বু দেখিতে পাই; 

| অর্থাৎ আমাদের চক্ষুর সংস্পর্শে আইলে। 
| কিন্ত যখন ভিন্ন ভিন রশ্মি-সুত্র আমাদের 
| চক্ষুর উপরে 'মাসিয়া* পড়িতেছে, তখন 
| আমি তোমার পারে থাকিয়। তুমি 

] যাহা. দেখিতে, তাহা! কখনই দেখিতে 

| গাইতেছি না। অথচ আমাদের স্পষ্ট 
০৮ দাসী ৩ 

সদন ৬ প্টাযত ভিত বি ক ভা তা টে শু 

হুর্ধ্য-দর্শন-কালে' 

বোধ হইতেছে যে, পরমা বলিতেছে | 

আমরা উভয়েই এক পদার্থ দেখিতেছি ক। 
স্রাং' পরমার উক্তি বলিয়া পনধ, 

হইতেছে, বলিলেই। তীছ1 প্রমার উদ্ভি 
হইল নঙ৬. কেন্টী প্রমার উজ্জি, 
কোনুটী প্রমার উল্কি নহে, ইছ। যুক্তির 
সবার! স্থির কর! কর্তব্য। 

স্বাধীনতাবাদিগণের মধ্তে আমর! 

প্রমা স্বার। জানিতেছি যে, ইচ্ছ।-সন্দ্ধে 
আমর স্বার্থীন। মিল'এ কথা স্বীকার 

করেন না। প্রম! বলিতেছে” আমার 
ইচ্ছ| স্বাধীন, এ কথ! বলিলে ইছাই'! 
বুঝায় যে, কোন কার্ধা করিবার পূর্বে 
আমি পরমা দ্বারা জানিতে পারি যে, 

আঘি পরস্পর-বিয়োধী 'আাচরণে লক্ষম,। 
কিন্তু বস্বত প্রমার এ কথ! বলিবার কি 

অধিকার সথাছে ্প্রমা এ কথ। বলিতে 

পারেনা । আমি কি করিতে পারিব | 

কি ন। প$রিধ, প্ুহা ভবিষ্যত্তের বিষয়, | 
হুঙরাহ প্রথার বিষয়াতীত্ব। বমি কি | 
করিতেছি, প্রমা গুদ্ধ ইছএই বলিতে | 

পারে। অতীতু, ও ভবিধাৎ-সন্ধন্ধে গ্রম!র | 
কোন কথা বলিবার গুধিকার নাই। | 

তবে & কেমন করিক্না বিশ্বাস করিতে | 

* আর একটী কথা বলা আবশ্যক। ভুমি | 

যখন পুর্ষেযের (কি অন্য কোন বাহা বন্তর?” দিকে | 
চাহিয়া দেখ" তখন তোমার প্পষ্ট বোধ হয় যে? ] 

ও ৬ 

ই শি তা পল প্র পন পপি ১. 

৯৯ এ টপ লে ০:০০ 

তুষি শ্রম! চুার! বহ-দূরস্থ এক বাহ্য বন 
তেছ। ফিকীবন্তত ইহা পরর্থার ' উক্জি' নহে? 

ইহ! যুক্বি-পিত্তি জান (55852150 ০৪19289) 

মাত! 
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| 1 প্রাণবণ, ১২৮৮1 র ? 
] ঠ পা “ 

॥ 
র্ 

সওজ আজ সন এ 

রা যে, তুমি পরম্পর-বিরোধী আচরণে 
উ সক্ষম--তোমার ইচ্ছা হ্বাধীন-ভাবাপন্ন ৫ 
| ইহার ট্রে কোন কোন গ্বাধীনভাবাদী 
[| বখেন--সামি কি করিতে” পারিব, 
গুফি লা পারিব, ইছা! অবশ্য পরমার 
ঠা বিষয়াভীত ; কিন্তু জমি পরম্পরবিদোধী | খায় / তখন আর্সুর! বুঝিতে পারি বে, 
রী আচরণ করিবার স্বাধীন শক্চি(759 1০:০০) 'সৈ শক্তি আর নাই । এতঙ্থারা সপ্রমাণ | 

ূ ৰ ) | হইতেছে বে, শজিজ্ঞান কার্ষেযর উপরে । 
মি ততরাং ইহা প্রমার বিষক্কাতীত নছে। | নির্ভর করে। অগ্রে কার্ধা) পয়ে শক্তি- | 
| কিন্ত একথা বলিয়া স্বাধীনতা বাঁদি-গণ | আ্ঞান। বে ব্যক্তি কখমণ পৈশিক শক্তি 
| নিগার পাইতে পারেন না। আমর! | প্রত্থোগ করে নাই, তাহার পৈশিক | 
| যদি যথার্থই এরূপ শক্তি অছভব | শক্তি আছে কি না, গে থলিতে পারে ূ 

| করি, তাহা তবে অবশ্য গ্রমার বিষয়াস্ত- | ন1থ যে বাক্তি কখনও চিত্ত! করে লাই, 
গতি । বিস্তু ধস্তত ফি আমরা গ্রমা | ভাঙার 'চিন্ত।-শক্তি আছে ফি ন!ঙ্গে 

] লারা কোন পক্তি অনুভব করিতে পারি? | বগিতে পারে ম1) পৈপিক শক্তি, চিন্ত- 
0 ফাধ্য না করিলে শক্তি কখনই বুঝিতে | শক্তি, কি অন্য শক্তি, কোন শক্তি আমর! 

| পারা যান সা। শক্তির অঙতব কার্যকর | প্রা স্বার! জানিতে পারি না। অতএখ 
গু উপরে নির্ভর ফরে। আমার ব্ধুখে | প্রমা ছারা আমরা অনুক্ষণ স্বাধীন, 
| এক খানি পুস্তক পড়ির। রহিয়াছে, ও চিত্তা-শ্চি অন্গুতধ করিতেছি) এ কথ। 

& আমি আানিকেছি যে,এই পুত্তক ভূলিবার় | কখনই বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে না। | 
পু শক্তি আমার আছে। ফি কেমন: শ্বাধীনভাবা দিগণ যাহ? প্রম্মার উদ্তি ; 
ধিক আমার এই শঞ্চি জান হইল ?-- | 

নু ধেহেতু ইতিপূর্বে এরপ গ্তারযুক্ত সামগ্রী : 
| আমি অনেক বার তৃলিয়াছি। | 
1 রোগে ইহার অকটী উত্কষ্ট জাহির 
মী পাওয়া যার »। জহর! দিবানিশি অজ 
| প্রতাঙ্ধ ধঞ্চালন হার! শ্রিখিষ্কাহি বে 
6 আমাদের সধালন শত আছে।*৭ পরে 

'অ্চচ রোগে বিষয়ে কিছু-শাত জনিত | 
পাতি মাই, তখনও মনে তাবি যে, | 
আমাদের সেই শক়্ি বর্তদান রহিয়াছে। | 
খন একবার সঞ্চালন-চেষ্টা হঠাৎ বিফল | 
হর, নই” আমাদের অ্রণ দুর হইরা | 

প্রমার উক্তি নথে। | 

বন্তত ইচ্ছ।-সধন্ধে পরম! বাছা বলিয়। ; 

থাকে, তদ্থার। স্বধৌনভাবাদের ধ্বংস, । 

হইতেছে । তুমি €কোন কার্ধ্য কচ ৰা 

যদি যনকে 

আচরণ করিতে টি ১৮ কি র্ 

োষাক্স অন ধলিবে বে) বদি পোার্ষার || 

ৃ | অশি (3০85০) অনাগ্গগ হইত, ভাহ। 
| হান অনা সে গাব (লখক হার: 1 | | 

পরলাম 
রশ ০০০০০০০০০৬৩০০২৬ ৯ ৪১৬-০৯০-০০০১০০৯এ নিন 



সন ্ৈ তর অমান্ধপ আমরণ, 
করিতে পারিতে। ক্িদ্তু তোমার 

ূ পরনথতিতে”যুদি একাল পরিবর্তন না ঘটে! 

| য্ি্পিতোষীর প্রবুধি একটু, অবস্থা 
| থাকে? তাহ! হইলে পুর্বে বাছা! করিতে 
| সংকল্প করিয়াছিল, এখন৪ ফেই সংকলন 
| করিবে। এতস্বার1 কি বপ্রমাণ হইতেছে, 

| না ষে, আমারে ইঞ্চা ( দ]1) মশপূর্ণ- 
রূপে প্রবৃত্ির অধীন 1যে, প্রবৃদ্ধি 

| ষে দিকে আমাদিগকে টারিক়। লইয়া! 

| ষায়।আমর!1 তাঞ্াই করিতে ইচ্ছা ক্রি? 

| যে, আমাদের এমন শ্বাধীনত| নাই 

| ষে মন প্রবৃত্থির বিরুদ্ধে কখনও কোন 
| কার্ধা করিতে সক্ষম হইবে! 

| স্থাধীন্তাবাদিগণের আর একটা তত্র 

| আছে, এবং দেইটার উপরে তাহারা 
[কিছু অধ্জিক নির্ভর করেন। এই 
| দ্বিতীয় তর্ক মতে জাষর। প্রম! দ্বার] 

| শ্বাধীনত] শ্বীকার করিতে" বীধ্য। 
| স্কাধীনতাবাপিগণ বান যে, খমর! 

| প্রমা ছার]! জন্্ভব করিতেছি যে 

আমাদের দায়িত্ব গাছে। নারিত্ব থাকিলে 

গারিনত। বুঝার; কারণ, হাহা শ্বাতীন 

কার্যক্ষমত। রাই, কেমন করিয়] দ্বায়ী 

| হইতে পারে ? অত্র প্রম! ঘার। বঝন 

| স্বাযিত্ব অভুভব করিতেছি, তথর জবর 
| অবশ্যই স্বাধান ক্র্যাক জীব । মি 

বেসলে এই তর্ক খগুল করিবযছের,চাছা 

নেয়ে শিগিত হইক্ছেযছে । | 

করিত নিলে. হই আখ বুঝা 

৮ পন জিিভসলক জিন সি ॥ 

৫১). হিয়ার সদা-রখ স্মস্িশড়াগ 

ক্র পর শচিতাডিসিকিত হত ১৯ এপকত সকাল 

টেকা রর রা 2 ১১2৫ ক ড় 
॥ রী এপপহট রিশ এ৭ 2 হত? | অনীক শু টস তে ও শত উতেজপাতি এর আল তি ৯ ত কিস্রলশ নি সুটিস ৪ তল দন সি টদৃদ্ কন খু 

হি ঃ 

র ' মিলও . ৯ পা] গ্ 
হতে | টি 

টা রি 
৫ ঙ 

করিতে ছুই) ২) বে শাস্তি যায | সু 
হইবে | ' ুত্তরাং পরমা ম্বারা হছ্দি | 

আমরা হামিদ, অব করি, ভাঁছ।'! | 
হইল যা আমার্দিসকে এই হট | ৃ 
কথ! বলিজেছে। এক্ষণে এই হই বিষ | 
পৃথক পৃথক বিষেজনা করিয়া দেখ! || 

খাউর। ূ 

(১) ছুক্ষি যার. ফল-্ববপ প্লাতিযোগ ! 
হইবে, এই শিঙ্বাসটা শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত 
হইতে উৎপন্ন--ইছ "পরমার : উত্ধি ] 
নগ্ে। আয়র! বালাকালৎহটর্তে দেখিয়। || 
'আমিতেছি যেঃ হুকর্দ কনিলে তাহার | 
অনা শাস্ি পাইডে .হয়। "আমাদের 

পিত। যাড়া.ও জ্পরাপর ডউ্পদেশকগণ 

এ বিষয়ে অ]মদদথকে ভৃয়োভূয় শিক্ষ! 
দিয়াছেন) এন দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা মধেও || 
এই বিশ্বাতটিমনেষদ্যে দৃছমুর হা 
হওয়াই বিচি । বাহ!নৃষ্টা্য ও শিক 
রর্খশর উক্ত ওয়া সন্তভবধধর--গুধু || 

সন্ভবপঠ় নহে, আবশ্যর-স্তাহাকে | ৃ 
প্রমার উদ্রি, বলিরার কোন অধিকার | 
নাই। অনর্জগুৎ লঙ্বদষে যে বিষয়টা | 
বন্য কে যিষয় দ্বার! ব্যাখা! করিতে । 
গায় টয় না, তাঙ্ছাই কেবয প্রসার | 
উদ্টি/ যদি সকল কঞ্চাতেই গ্রমার | 
ঘোহাই ফেরা হয়,-কাহা চুইেপে যলো- | 
বিজ্ঞানের ঘর্ধেক গৌরব কমির] গে! 

শ্বিভীয়।ংপ-যগ্বয এগণে গ্নিথের ॥ 

তর্কের মাত বংকলর রুল] রাইতেছে ।-" | 
মরা রক গারি বে। আকারের 
রূয়কগছি পার ছে পা 



| ১৪৮1 
| অধিকার হইতে ধদি কেহ আমাকে 
| বিচু/ত করিতে আইসে, তাহা হলে 
[আমি তখনই তাহার শামন করিয়া 

| থাকি। এই কারণ বশত অধিকার) ও 

অধিকার রক্ষা! করিবার জনা শাস্তি, এই 
| | ছইটার মধ্যে ভাবর্ধোগ (888০018800 ) 

৷ উৎপন্ন হয়। এইরূপে আমাদের মনে 

ৰ সংঙ্কার জন্মে যে, অধিকার হইতে 

[ বিচাত করণের ন্যাধ্য ফল শান্তি! 

| স্থতরাং আমি বদি কোন হষ্ধারধ্ করি, 
| তাহা হইলে ' তাহাতে যে শাস্তির 

| সম্ভাবনা আছেঃ তাহাকে আমি ন্যাষ্য 
| বলিয়া মনোমধ্যে ম্বীকার করি। 
| অতএব ছষ্ষিয়া করিলে শাস্তি ন্যায্য 

। হইবে, ইহাও প্রমার উক্তি নছে। 

| মিলের এই তর্কে আমর। একটা তর্ক 

যোগ করিতে চাছি।--ব্লাকাল হটতে 
| আমরা দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা জানিয়াছি 
| ঘে, কতকগুলি কার্য কর্তব্য এবং আর 
কতকগুলি কার্ন্য পরিতাজ্য। পরিত্যজা 

 কার্ধাতুলি 'নীতি-বিকুদ্ধ ; এবং যাহা 
| নীতি- বিরুদ্ধ তক্জিমিত্ত ইলোকে পর- 
(শোকে বা উভরলোকে শান্তি পাইতে 

হয় (" এই শাস্তি অন্যায় নছে ৮% 
| (শিক্ষান্থুলারে) নীতিবিরুদ্ধ 

র উপযুদ্ধু ফল*শান্তি) যে কেছ হিরা 
ূ করিবে, তাহার শাসন -ন্যায়-বিরুদ্ধ নছে। 

এই সংস্কার আমাদের যনোমধ্যে দৃঢ়মূল 
হইয়াছে। শ্তরাং আমর! দিঁজে যখন 

| কোনি ভ্রড়ণ্ৰ করি, অথব! কাঠ়িবার অংকল্প 
কা 

ূ 
| 

| 
ৰ 

সপ সাজি সি হারার 

শর 

২ শা ১১৯১১ পিন শি শি টিসি পিস্তল ০০ 

আর্ব্যদর্শন। ৪ শ্রাবণ, ১২৮৮। | 

প্উদ্দিত না] হইবার কোন কারণ 'নাই। ৷ 

অতএব স্বাধীনতাবাদিগণের মতে যাহা 

প্রমার উ্ভি, তাহ বস্তজ শিক্ষার ফল- 

মা) শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত স্বারা যাহা 
সম্ভবপর, তাহাকে প্রষার উক্তি বলির! 

স্বীকার করিতে কেহ বাধ্য নহে। 

« স্বাধীনতাবাদিগণের আর কোন তর্ক 

নাই? সুতরাং যাহা যাহা বল! হইল, 
তাহাতে যদি বিশেব কোন ভ্রম ন। 

থাকে, তাহ! হইলে হালাল: 

ধবংম হইল। বাহা জগৎ যে অলঙ্যয 
কার্ধাকারণ নিয়মের অধীন হইয়া 

চগিতেছে, অন্তজগৎ্ও তাহারই অধীন। 

' অন্তঙ্গৎ শ্বাধীনভাবাপন্ন* -এ কা; 

কল্পনা-প্রস্থত-মাত্র। কারণ, বিজ্ঞান দ্বাগা 

স্বাধীনতার কোন প্রমাণ পাওয়া যার 

না) এক্ষণে ইহা জিজ্ঞান্য হইতে, 

পারে যে মনের যদি স্বাধীনতা ন। থাকে, | 

তাহা হইলে ছুষ্ষি যার জন্য শান্তি-প্রদান ৃ 

কির্ূপে ন্যায়সঙ্গত হইল? আমি, 

| 

“যাহ! শ্বাধীন ভাবে করিব, তাহারই জন্য 

আমি দানী? [কন্ত অলঙ্ঘ্য কার্যকারণ। 
নিরমেরক বশবত্তী হইয়া! আমি যাহ] | 

করিতে বাধ্য, তাহার জন্য আমাকে 

দায়ী হইতে হইবে, কেন ?--আমরা 

মিছলর অনুসরণ করিয়া এই প্রশ্নের 
উত্তর দিতে চেষ্টা কগিব। 

পূর্বে বল! হইম্াছে বে, শিক্ষা ও 
অবস্থা হইতে প্রবৃত্তির উৎপত্তি । 
তুমি যেরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া, পুর্বে 

খন এই ভাবটা মর ভিতরে (যেরপ ' অবস্থা ছিলে ও এক্ষণে 
১ ২. রহ ঞ ॥ 

টিপি পি্িটই সি াশিটশীটক্পাশপিশি শীত শিলা সী লি পাপী বাসা ্রপপ- সপ লিউ আপা লাপপশ জী পি চর 
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জঙছ£ তোষার প্রবৃদ্ধি ঠিক তদক্রূপ* 
হওয়া চাই। ইসাতে তোষার 'নিজের 

কোন ক্ষুমত। নাই--অর্থাৎ। শিক্ষা ও 
অর্ন্থাকুলারে তোমার যেক্ধপ প্রবৃত্তি 
হইবে, তুমি শুদ্ধ ইচ্ছা করিয়া সেই 

প্রবৃত্তিকে অনার্ধপ করিতে একেবারে 

অক্ষম। পুনশ্চ, ভোমার প্রবৃত্তি যেপঃ 
তোমার ঠিক তদন্ুরূপ কাধ্য করিতে 

ইচ্ছা হইবে। ইহাতেও তোমায় 

নিজের কোন ক্ষমতা নাই। কার্য. 

করণে ইচ্ছা (1) প্রবৃতির ফল-মান্র। 

তোমার মনে যখন যে প্রবৃখ্টা বলবতী 

হইবে, তোমার ইচ্ছা তধনুবার্জিনী 

হইবে। "যদি তোমার মনে এক কালে 

দুইটা প্রবাস্ত দেখা দেয়) তাহ! হইলে 

যে প্রবৃত্তিটী অধিকতর বলশালিনী, 

তদনুসারে তুমি কাধ্য করিবে । বিবেচন। 
কর, তোমার হই হত ধরিয়া হুই ব্যক্তি 

তোমাকে বিপরীত দিকে আকর্ষণ 
করিতেছে । এ অবস্থায় যে ব্যক্তির 

অধিক বল, তুম তাহাই দিকে যাইবে। 

মনের স্দ্ধেও ঠিক এইরূপ । থে 
|প্রবতিটার অধিক বল, মন ভাহর 

দ্বারাই আকৃষ্ট হইবে । এই সামান্য 
কথাটী বুঝিলে আর কোন গোল রহিল 

না। কুগ্রবৃত্তি যেমন আমাদিগঞ্চে 

ছুফাধ্যের দিকে আকর্ষণ করে, তন্দরপ 

শান্তি-ভয় আমাদিগকে তত্বিপরীত দিকে 
টানিতে খাকে। হুতরাং বদ্দি শাস্তি 

ভয় পুপ্রবৃত্তির অপেক্ষা! অধিক বলশালী 

হয়। তাহা হইলে আমরা 'অবশাই 
বাসদ পদ এশা শশা শি িপাশিশসপাশিশশী শিট শিশশশী শি শিশিশীশীিশিশীশিশিটিপিশিটিটিটট শট সপীসিকিন 

তে 

 ্ 

১৪৯ | 

হৃক্ষিরা হইতে “বিরত হইব কিন্তু 
বস্তুতঃ কি কুগ্রবুত্তির অপেক্ষা শাস্তি-তয় | 

অধিক বলশালী হইতে পারে 1-অবশ্টা 

যেন্সমাজে ছুশাসন নাই, ও যে সমাজে 
ইহা! আছে,ভাহাদের মধ্যে কত শরভে? 
ভাবিয়া দেখ। আখশ্য আমরা এমন 

কথ বলিতেছি না ধে, সকল স্থাপেই 

শান্তি-ভয় আমাদিগকে কুকশ্ হইতে 
বিরত করিতে পারে। আমর। এই 

মাত্র * ঘলিতেছি--অর্বিকাংশ স্থলেই 
ইহা সঙ্ষম। . অতএধ লোককে 
হকি রা হইতে রক্ষা করিবার জন্য শাস্তি- 
ভয় থাক উচিত 7 কারণ,ইছাতে তাহার 

মঙ্গল আছে, পরেরও মঙ্গল আছে। 

কিন্ত শান্তি-ভয় প্রবল রাখিতে হইলে» 

শান্তিগ্রদাদ কর। কর্তধ্য। কুকর্শ 
করিয়। যদি, তানার জন্য ত্য সত্যই 

শ্তি না পাইতে হয়, তাহা হইলে 

শাস্তি-ত য় খাকাঁ,অসভ্ভব। আমাদের 

গ্রয়োদন শাস্তি-ভয়ে-*শাস্তিপ্রদানে 
নহে। কিন্তু শান্বিপ্রদান' ব্র্ভীত 

শাস্তি-তয় থাঞ্জিতে পারে না। অতএব 
স্বাধীনতার অভাব লবেও হকি, যার গপ্য, 
4 অন্যায় নহে। এগ্ছলে 

রী 

কেহ ধ্ললিতে পারেন যে “শান্তি প্রদানে 

জীবের কট আছে ।্শাভিপ্রদান্ে যে 
কাথ্য- হর, হ্প্রবৃতিএ দ্বারাও নেই কাধা 

হইয়া থাকে) 

পরিবর্তে খ্বাহাতে লোকের ছুপ্রবৃতি 

হয়) শাসনবুর্তাদিগের সেই চেষ্টা দেখ! 

উচিত'॥ এই তর্কের সায়বত। অর্ধ্থয 
সপ সিসি 4০7১ পিপি শালিক পা পিপলস পপ পন 

মাজার 

| 

সে শশী প্মপরাররপ্া্্ ০প- * সপ সপ. হর্স স্পা ক্তও--.- স্তরের রাররররাশররারর্রর০০-০০ ৮৫». ম্্পপস 7 

রন 

অতএব শাল্তিগ্রদান & 

| 
| 
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ূ খ্বীকার করিতে হইবে। উপস্থিত লেখক 

| এই মড়ের বিশেষ পক্ষপাতী । বিন 

দুর প্রযোজা, বলিতে গার খায় মা? 

যত দিন উল্পতির লীমা'বিপেষ'রাপে পরি 
বর্ষিত না হইতেছে) দিন পান্চিপ্রধান 

| একেবারে উঠা ইন দেওয়া কোন কেমেই 
যুদ্তি-সিদ্ধ নছে। 

ইহলোকে পাস্িপ্রদ্দনি তবে অন্যায় 

নছে;কিন্ত বিনি আমাদিগকে “হ্ঙ্গন 

করিগ্সাছেন, তিনি কি আমাদের ছৃক্ি মার 

জনা “আমাদিগকে ম্যা্রত শাছি দিতে 

| পারেন 1--এই প্রঙ্গে আমরা প্রবেশ 
| করিতে চাছি না । পাঠক স্বয়ং ভাবিয়া 

দেখুন । তীহাকে গুধু এই মাত্র খলিব 
যে, তিনি আমাবের তর্কের ত্রপরশৃন্যত! 

স্বীকার করিয়া ঘর্দি পরে ৫দখেন যে, 
তদন্ধলারে পরলোকে শান্তি 'অসভ্ভব) 

অথব] ন্যারলক্গত নত তাং হইলে 
যেন তয়বশতও হঠির| সা ধান। 
এপর্যাস্ত'ষাহণ ২ বলা হইয়াছে তাহাতে 

| আমর। মিলের সহিত এজসত হইয়াছি। 

কিন্ত ছুর্তাগারশত এক্ষথে আমাদিগকে 

ৃ | শ্বাতস্য অনলম্বন রঝিতে হতেছে ॥ 
| মিলের মরে অন্তর্ণতে . গ্ষান্মীনতার 

| কোর চিহ নাইং'বটে, কিন্ত তথ্জাশি 
আমরা ছি চবি-সংশোধাদে আমনো। 

যোগী হই) তাছা! হইবে, কর্জরো 

খু খন্যভুখ হওয়া হইল। এ সন্ধে মিলের 

| ৮ ইহার নিজের বার, দর গাঠক- 
ৃ ( ঈ ক্, ক 

৯টি পা _ পদ ও ২০৮৯৮০৮৯৮৩৭ 

২ শশা শাপাশীীটিষ্পি শট শশী ৯৩ 

সগাঁজের বর্তমান অবস্থায় ইহ! কত- 

“ই ও যর ৮5 8597 2086 
সা 16 08108 ভা০৮ 16 58) 1€ 

1090897408659 ওঠ 6০ 00 অহ226, 16 

দা) 196 9৭ 1০ 500 70908 
দা, 11৮ 0656885104৭ 5 6০ ৪৮15৪ 

107 | (05 926826 

60080919518. 95:691798 205 606 

06008 21606885160, 

ভা 87৪ 010061 5 8012] 90185619015 

(20810 0৪ ০:28 ৪8০০ 0011 

81927 ) 0 889 009 12010592928 | 

8110 ৪9 

টু 9057 ভা0:03১ | 

06 90% 00918] 1)97205৪৮, (1)% 

মিলের এই মতটা আমরণ দীকার 
করিতে পারিলাগ না 1 মিল শ্ব়ং বলিমা- 

ছেন--”ড৩ ৪1511 1506 200960 ৫০ ৪০ 

01658 ৩ 0991:9 007 11010582001) 

56 069276 16 1016. 0010 7৩ 01511 

686 06909 ন1)1088 10936 09 0০ 

1০755 26726 00০৪৪, (2) চরিত্র 

মংশোধনে ইচ্ছা আমাদের প্রবৃত্তির 

উপরে নির্ভর করিতেছে । শুধু ভাঙা | 

নছে। চরিজ্জ সংশোধন করা উচিজ।। 

লা) ইহাই আমরা জনেক সমবে|। 

বুধিতে পারি না । বুবিত্ে পারিলেও ] 

কুপ্রবৃত্তি, আলনা, তাচ্ছলা ও ত্বপক্ষাপর | 

কীরণ বশত আমাদের ইচ্ছা হয় না। ] 
সুষ্ধরাং চটি নংশপোধনে ইচ্ছা হইবার | 
জন্য প্রথমত কণ্টৌকটা মানপিক অবস্থার 
পাশ পপ পপ 

£4. ) 38200750908 মড0082018705199০-, | 
ঢ৮া 0৮৮৮, 00 8:55 সা], ূ | 

৩৪ ০০০৭ ) | টি রি ৰ 
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| গুঙগেজন, বখাহুপ্রবৃতি ধমদ আগমন” 
ৰ বর্ী করণ, ইতাদি। কিন্ত এ সকল 

ৰ শিক্ষা ৮ অবস্থা হইতে উৎপস্ ছক 

ইঞ্ছীদের উপরে আখাদের নিজের ৫কান 

| ক্ষমতা লাই। কিন্ত তাহা খনি হইল, 
তবে ৭2০ 70055892 কিরে 
| সম্ভব? চরিঅসংশোধদ পক্ষে বাছা ধাহা? 
ৰ আবশাক, সে সফল খামার ক্ষমতাখীন 
| নহে, অথচ আমি চরিজ্ সংশোধন 

করিতৈ বাধা, ইহ অতি বিচিত্র কখা। 

পাঠক বর্গ যদি আমাদের কথা বুবিয় 

| থাকেন) তাহা হইলে যখন এই দত" 
| ইতেছে যে, জগতে প্রকৃতপক্ষে দায়িত্ব 
ৃ নাই। এতম্বার! এমন কথা বল! হুইল 

| না যে, শিক্ষা! হবার] মনে দারিত্ব ভাব 

উৎপর হয় নাই বা হইতে পারে ন1। 

গুতরাং মন্ুযাকে কুকর্দা হইতে 
| বিরত করিবার জন্য শিক্ষার আবশ্থ্যক। 
এমন করিয়া লোককে শিক্ষা দাও যে, 

ফল-মান্র। যে প্াবৃি প্রবল হইকে। | 
ইন্ধা ঠিক তাছরপ হইঘে। লো র 
ছুঁড়িলে ' তাহার ভূমিতে পতন বৌ | 
'আাহ্শ/স্বারী,. 'তজপ " প্রবৃত্তি . প্রথল | 

হইলে তষসরূপ ইচ্ছাও অবশ্স্ভাবী। | 

ঝাছাবঝগত্তে যেন এক.শকি বাহ] অপর | 

শি প্রমিত হয়,তকজপ অস্তত্রগতে এক | 
প্রবৃত্তি হার! অপর প্রৃত্ধি প্রশমিত হয় । | 
দুতরাং লমাজে 'এয়প শিক্ষা-গ্রণালী | 
প্রচপিষ্ত থাক ত্বারশাক যে লোকের 

কুপ্ররক্ি সকল কোন জরমেই' হুপ্রবৃত্তি | 
অপগরক্ষা প্রবল না হইতে পায়ে। 
লোককে কুকর্ম হইতে বিরত করিবার | 
এই লর্কোৎকষ্ট উপায় । আমরা পুর্ব 

শান্তি-তয়ের কথ! বলিয়াছি। সমাজের 
বর্তধান অবস্থায় ইহাও আবশ্যক। | 
কারণ, কুপ্রবৃত্তি যেমন আমাদিগকে | 

হফর্শের দিকে আকর্ষণ করে, তঙ্জগ | 
শাতি-ভক কর পছইতে ধিরত করিবার | 

চেষ্টা পা, এবং অধিকাং শ-স্থলেই | 
নিক গ্রবৃত্তিসকল উত্তেজিত ন। হইতে কুপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়। থাকে । | 

পারে। .ইচ্ছাঁ-হুতরাং কার্য, প্রবৃত্তির উ-মিঅ। ! 
| 

গর্ভিণী-কতা-বিষয়ে চরকের শবাযীর 

স্থানে ও সুত্রতের শারীর স্থানে মৰিশেষ। 

| ৬ আছে,তাহা! গে নিশি তার... 

স্বাস্থ ।, 
| দ্বিতীয় "পরিচ্ছেদ । 

গর্ভিপী, পর্থুতি ও সন্তান-পাঞ্জন । 

প্রকাশ-কাঁর চঞকের ও দুশ্রুণ্ডের শারীর] 

স্থানের গু উপদেশ , শ্লেকো 

1 বনিয়াছছেন? তাহাই স্থলে সী 
০ শীট সাপ তি াটি 



০ 

(১৫২ । আর্ধ্যদর্শনি | ॥ শ্রাবণ, ১২৮৮), 

| হইল। (১) গণ্ভির্বা প্রথম দিবস |'হয়, গর্ভস্থ শিশুর লেই জু ॥ 
ূ &ইতেই আহলাদিত, পবিত্রঃ 'অলহ,তা | পীড়িত হয়। মলিনা। বিকৃতাকার1, অঙ্গ- | 

'খেতিবন্ত-পরিধানা গুরু ও বিপ্রার্চন রঙা! | বিহীন; স্ত্রী স্পর্শ করিবে না, ছু্গন্ধ আগ, 

হষ্টবে? মধুর দ্বিধ অভিলধিত জল | নন্বনের ক্মভৃপ্তিকর দর্শন, কর্ণের জী প্রন 

| বালা, লঘু, হুসংখত অগ্নির গ্রবা | বাকা শ্রবপ,ত্যাগ করিবে ; বালি, গু, | 

| নিতাই আহার করিবে) গর্ভিনী বায়াম, ফ্লেগযুক্ত 'অনন আহার নিষিদ্ধ চৈত্য 

| অনশন বাধায়, (লহবাল ) মতি তি, ; € পুজনীর বৃক্ষ ) শ্বখান বৃক্ষ বা অযশঙ্কর 

| রাত্রি জাগরণ, শোক, যানে আরোহণ) | ভাব ভাগ করিতে, বাছিরে বাহির হওর! 

রক্কমোক্ষণ (কোনরূপে রপ্ত পাত ) | ক্রোধ করা শুনাগারে বাস কর] ত্যাগ | 

মৃরগ্রশ্রাবাদ্ির বেগধারণ ব কঁইজনন্ত | করিবে,-উচ্ে কথা বা! যাহাতে গর্ভের 
আপন ব্যবহার করিবে না। : দোধ বা | কোন ক্ষতি হয়, এরূপ কার্ধ্য কৃরিবে | 

[| অভিঘাতে গর্ভিশীর যে যে ভাগ পীড়িত না,_ঘধিক টতল-মর্দন, বা গাত্র মর্দন 
ৰ করিবে না। কঠিন শধ্যায় ব1 উচ্চ শয্যায় 

শয়ন ব1 ভোজন করিবে না, 'এই সকল 
নিয়ম প্রতিপালন কর! গর্তিণীর একান্ত 

(১) গর্ভিন প্রথমাদস্ং প্রহষ্টা ভূষিত! শুচিঃ, 
| তবেচুকলাত্বরধর। গুরু-বিপ্রার্চনে রতাঃ, 

|| ভোজাস্ধ মধুরং প্রায়ং শ্রিগধাং হাদাং বং লু, 
ৰ সংস্কৃত দীগনীয়ন্ত নিত্যমেবোপরোজয়েখ ' | কর্তব্য। সুশ্রাতে মূড় গর্ভ (গর্তের নানা 

গর্ভিণী নতু কুত্বীত ব্যায়ামমপতর্পণং, বিকৃতি ) রোগের কারণ স্থলে কথিত 

এ] ব্যাবারং চ ন সেবেত নকুর্ঘাদতিতর্পণং হইয়াছে (২) “গ্রাম্য ধর্ম (লহবাস ) 
র | রান জাগরণং শোক যানসারোহাস্তধা। । ফান" | বাহনে গ্রথশ্রমে। প্রস্থলনে, 

| রকক-মোক্ষং বেগনোধং ন রাত টাসমং। (ছোচোট খাইলে ) পতনে, পীড়নে, 
ূ দোষাভিখাতৈ রিশা! যো যো ভাগ, প্রপীড্যতে 

[ সসতাগ: শিশো গুস্য গর্ভনথসা প্রপাঁডাতে | ধাবণে (দৌড়াইলে) অভিঘাতে, বিপরীত 

ূ মলিনাং বিকৃতাকারং হীনাঙটং ন স্পৃশে সিং রূপে শয়ন বা উপবেশন করিলে, 

মি ব জিগ্রেদপি ছু্ন্ং ন রখ উপবাস, মলমৃত্রাদির বেগরোধে, রুক্ষ 

| বচাংস নাপি শৃণ-স়্াৎ কর্ণয়োর়প্রির কটু, তিক্ত দ্রবা, শাক অভিশয় ক্ষার, 

| নাং পর্যাধিতং শুষ্কং ভুষ্জীত কখিতং ২ 

| চতো শশান কার না ৫) গ্রাষ্যধর্ধ-যানবাহনাধ্বগমন-প্রশ্থলন প্রপতন- 

| বহিনি ফুষগং কোধং শৃন্যাধারঞ বর্জরেখ, প্রপীড়ন-ধাবনগানাভিঘাত-বিষম-শয়নানলোশবাস- | 

| নোট হপ্াকস্তৎ কৃর্যাদ্যেন গর্ভো বিদপ্যতি, | বেগীভিঘাতাতি-রক্ষুকটু-তিক্তঃতোজন শাকাতি- ূ 

লিগ নাতার্থং মীর রঃ ক্ষার-সেবনাতিসার-ধমন-বিরেচন প্রোক্ষাননাজীর্ণ | ৃ 

নানাত্তরণং কৃরধ্যান্াতর্চ শর রা প্ভৃতিভিবিশেধৈর্বন্ধনান্ুচাতে গর্ত ] 

[আপ তর বন রা ক 

. (ভাথ প্রকাশঃ) " “ , সকত। | 



| আগ, ১২৮৮ দু 
০ ৪ এনা 

চক সর 

| অব্য $ভোজনে অতিনায়ের প্রবলতায়ঃ 
| বমনে, বিরেচনে, গোলমে, অভীর্ণে বা! 

] গর্ততাব 'করাইবার কোন কার্ধ্য করণ 

] প্র্গতিতে * বৃত্ত-বন্থন-চ্যুত ফলের নয়া 

যাহাতে কোন ভৰঝ না জদ্মে, তদ্ধিষয়ে 

বিশেষ সতর্ক ॥ একমাত্র ভদ্দে থে 

| গর্ভিণীর কত বিষম অনিষ্ট ঘট থাকে 

| বলা যায় না। শুশ্রুত ও চরক গর্তিণীর 

| সামনা করণীয় বিষয়ের উল্লেখ করি 

ৃ পরে গর্ভাশর় নিরাপদে রাখিবার র্লন্য 

| প্রত্যেক" মাসে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ 
| দিয়াছেন ॥ নুক্রুত বলেন (৩) বিশেষ 

ূ নিগ্নম-_গর্ভিণী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 

| মাসে মধুব শীহল ও জব-বাহপত্রব্য 
ৃ আহার করিবে। বিশেষত কেহ কেহ 
বলেন, তৃতীয় মাসে ষাটধানোর তণ্ডল 

| ছগ্ধের লছিত, চতুর্থ মাসে দধির মহিত, 

| পঞ্চম মালে দ্ৃপ্ধের সহিত ও বষ্ঠ মালে 

€৩) বিশেষতন্ত গর্ভিণী প্রথম-দ্িতীয়-সৃতীয়- 

| ষাসেতু  মধুরপীতদ্রব-প্রায়নাহারমুপসেবেন্ড চ 

|| বিশেষতন্ত ভৃতীরে বষ্তিকৌদনং প্স। তোজয়েও- 
| চতুর্ধে দনা,পঞ্চমে পর়স। , যষ্ঠে সর্পিসা! চেত্যেকে। 

চতুর্থে পয়োনরনমৃত-ংসষ্টমাহাররেধ, জাল ল- 

| মাংস-সহিতং হাদ্যদয়ং ভোজছেধ পঞ্চম ক্ষীর- 

| সর্পি--সংসৃষ্টং, বনে সব-দট্া-সিদ্ধস্য সর্পিষে। ষা্রাং 
| পাররেধবাগুং খা, সগ্তমে সপ্পিঃ পৃথকৃপর্ণাদি- 

| নিঙ্ষয়েবসাপ্যার্যযন্ে গর্ডঃ। হুক্রত। | 
শশী পপি 

লিন 

- শি ্াশ্টা শাটি রঃ 

শশী পিশশেস্সপীপ্পীশীসিসী পাশ? 

£ 

বই. 22 2 পিল টিটি 

শব 

স্বাস্থ্য 

গর্ভের বন্ধন শিথিল হয় ৮ গর্তলাখ, 

প্রভৃতি উপভ্রব এই কল কারণে 
তৎক্ষণাৎ হুইব়াছে,অনেক দেখ] খিষ্কাছে। 

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের গর্ভিণীব . 

বষ্টি-মধু মহ সিদু দুত্ধে তৈলের সহিত 

এ শি টিপি টিপাশীমশীাশশিশশ শি তাতিিশিতিক্ছ ১ 

ত্বত্তের সহিত ভোজন করিবে । চতুর্থ | 
মাসে. ছু্ঘ ও নবনীত-ংযুক্ত আঙার | 
করিবে, জাঙ্জল- মাংসের সহিত ছদির- | 
জিত অরগ্ভোকন করিবে (এস্থলে হাগা 

অর্থাৎ ভদকপ্রিয় কলার তাত্পর্ধা--বিনি 

মাংসে বিতান্ত বীশ্ধশ্রদ্ধ, তাহার মাংস 

পথ্য ব্যবস্বা-সঙ্গত লহে)); পঞ্চম মাসে 

দুধ ও খ্বত-সংক্ষ্ট আহার, বট মাসে 

গোক্ষুরীর সহিত সিদ্ধ ্বত অথব! যবাণু; 
(বড়গুপ জলে জ্রঝাকে "সিদ্ধ করিয়! থে 

দও প্রস্তুত হয়, তাছাকে প্যবাথু কছে)। 

( ববাগৃং ফড়গুণেইন্তসি )মবের মুই | 
থ্যবস্থার অন্ুমোদিত),সগুম মাসে চাকুলে | 

প্রভৃতির সহিত দিদ্ধ ঘ্ব্ত পান কনিবেঃ 
এই সকল নিয়মে গর্ড বর্ধিত হয়। (৪) 

কষই্টম মানে শ্বেত বেড়ে, গোরক্ষ, 
চাকুলে, শলুফ1* মাংস, ছথ্, দধির মাত, 

তিল তৈল, লৈন্ধর লবণ, ময়নার ফল, 

মধু ও ঘ্বত্ঃকুলের ভুলের লহিত পুরাতন | 

পুরীধের গুদ্ধির ও বাধুর* অনুলোমের | 
অন্ত আস্থাপন করাইবে। , তৎগরে ] 

& রি 

তাপ ত্ব 

তে জাতিতে পাপা পদ শিল্পী দিতি? শাস্সীশিশী টি তি শিশির স্পা পতল শি 

শিট পিটিশ শশা শী রিক্সা শী সপবাচউির্পা সি লী শি ত 

বস ০0 চন ২০০ পচ রস 

(2) অষ্টসে ধ্দরোদকেন-লাতিবলা-শতপুষ্প- । 
কত 8৯ব তৈল-লবধ-মদনফল-মধু- | 

ঙ 

সৃত-মিজ্টোম্থাপয়েখ গ্রাণ-পূর্রীম-শুদ্ধাগরমহ- 
লোমনাথ্ি বায়োঃ। অর পরোমধুরকুষায়- 

সিদ্ধেন তৈলেনানুষাসগ্নেদচ্থলোমে হি বায়ো সুখং 
প্রনুম্নতে দিকাপররব] চ তবতি। জন উদ্ধং জিগ্চতি- |. 

ববাগৃতির্ীরসৈশ্চোপকদেদাপ্রসবনকাজাদেবসুপ 
কান্ত! স্িচ্ধা নলুরতী হখযুপতরক। পপুপ্তে । পা” 
নবমে মাসি হুত্তিকাগারমেনাং প্রবেশয্বেখ (২. |. 
০ , সুজা / 

চলে ্ঞা রা 
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| ১৫৯. 
8৩০ উতর সের 

বিরেচন করাইবে, বায় অহ্থলোম হইলে |*গর্ভশ্রাৰ ঘটে ন। ইংরাজী মামুর্বিঙধানেও 

হুখে প্রমব হয় ও কোন উপদ্রধ ঘুটে | এসকল বিষয়ে ঠিক এইরূপ উপদেশ 

আর্ধ্যদর্শন | 
শু 

এরি এরি পচ ৫৮ 

0 শ্রাবণ, ১২৮৮1 | 

|| না? তৎপরে দিগ্ধ ববাগু জাঙ্গল মাংসের 

কাথ প্রসব-কাণ পর্ধান্ত ব্যবস্থাণ। ইন্ঘাতে 
গর্ভিণী স্লিগ্ধা ও বলখতী থাকে) এবং 

ছুথে অনুপ্দ্রবে গ্রর্শঘ করে। নবম মাসে 

শ্তিকাগার প্রবেশ করান ব্যবস্থা ঃ 

অর্থাৎ নবম মাম হইতেই প্রসবের 
কাল। চরকাচার্যা বলিয়াছেন, (৫) 

গর্ভ হৃইয়াছে জানিতে পাঁরিলেই, 
আভ্যাসিক প্রকৃতি অন্থ্যায়ী আহার 

করিবে ও অন্ন অল্প শীতল আম দুগ্ধ 

স্পিন 

পান করিবে, এইকপ প্রত্যেক মালে, 

চরকাঁচার্ষের ভিন্ন ভিন্ন বাবস্থা (৬)। 

|.এই সকল পর্যযালোচন। করিলে, স্পষ্ট 

উপলদ্ধি হয়, পর্ভিণীর গর্ভ ও শরীর, 

পুষ্টি এবং রক্ষার জনা এবং কোন মতে 

|| অজীর্ণ ন1 হয়, এবূপ পথাযার্দির খিষয়ে 

সাবধান হওয়া উদ্ধত এনং গর্ভের 

পূর্ণাবস্থায় যাহাতে কোষ্ঠাশয় পরিদ্কৃত 
থাকে, তদ্বিবয়ে ষরবান্ থাকা কর্তব্য। 

পথোর উপর নির্ভর ক্রি! একট, সতর্ক 

থাকিলেই চলে, কিন্তু যাহার গর্ভের 

কোঁন বিকৃত ভাব লক্ষিত এ কথন 

আ্রাব হইয়া, তাহাকে প্রত্যে্জ মাসে 

(৫) প্রথমে সা শঙ্গেতং গর্ভমাপন্নং ক্ষীওষচ্প 

| কতং মাহাবন্ীতং কালে কালে 

[-নাত্বামেব চ পুদর্ভোজন$ সায়ং প্লাততু ক্রীত। 
এ তরক। 

উপ 

] & 

টিঞিৎদকের কন্বীনে -রাখিলে, আর | * 

/পিবেরস্তর্ী মানান্তর্ধত্বী তদ্বিকার-বহলমপত্যং জনয়তি। 

|. ০০৫ রর রঃ 
|. €) চয়ক। পারীহ-ন্ছান, জট অধ্যায় ,দেখ। | কালে গর্ভাঃ। 

আছে। আমাদের দেশের স্রীলোক- | 

ধিগের আচার অনুসারে গর্ভিনীর ঈশান ৃ 
প্রভৃতি ভয়-নক স্থানে গমন বিশেষ | 
নিষিদ্ধ। নিদঘানে মৃঢ় গর্ভের নিদান স্থলে | 
সংক্ষেপে তাছা! সংগৃহীত হইয়াছে, (৭) 

ভয়, অভিঘাত, তীক্ষবীর্যয, উ্ণবীর্ধ্য 

ভোজন বা পানে গর্ভপাত হয়,এই সামান্য 

চারিটা উপদেশ হ্ৃদয়ঙ্গম থাকিলেই 

গর্ভিণীর অনেক আশঙ্কা দূর হয়। 
অনা সময় অপেক্ষ। গর্ভাবস্থায় গ্বাস্থা- 

রঞ্ষা-বিষয়ে বিশেষ যত্ববতী থাকা 
আবশাক। যেহেতু দে মময়ে একের 

অত্যাচারে উভয়ের অনিষ্ট হয় )-- 

চরকাচার্য্য বলিয়ছেন, (৮) যে ষে 

পীড়ার যেষে নিদান (আদি কারণ) 

বলা হইয়াছে, তাহা সেবন করিলে, | 

গর্তিনী সেই সেই পীড়া-বহল সন্তান | 
প্রসব করে।--গর্ভিণীর কোন পীড়া | 
হইলে তাহার চিকিৎসাও অতি লাব- | 

ধানে করা কর্তবা, তীক্ষবীর্ধ্য কোন | 
গ্রকার উধধ প্রয়োগ নিতান্ত নিষিদ্ধ )--. | 
চরকাচাধ্য বলেন (৯) ধ্িতীয় বা তৃতীয় | 

ৃ 
ূ 

এ ১ 

০০০০ 35০ 

(5) তয়।ভিঘাত-তীক্ষোফ-পান।শন-নিষে বনাৎ। | 
গর্ভে পত্তি রক্তস্য সশূলং দর্শনং তবেং। 

(রুখিনিশ্চর-সংগ্রহ |) | 
৮) বস্য যস। ব্যাধের্নিদামুক্তং তত্তদা সেব- | 

চরক। || 
(৯ ঘয়োস্্িযু বা যাসেযু পুষ্পুং গশোদ্নালা 

গর্ত; স্বান্যতীতি বিদ্যাৎং--অজাত-সার! হি তশ্মিন্ 
| চয়ক। 

পি শি শিিস্পেী শশশীশি শি শি 
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শ্রাবণ, ১২৮৮ & 

মামে,পুষ্প দর্শন হইলে গর্ভ থাকিবে না, 

0] বিবেচনা করিবে থেহেতু সে সময়ে 

গর্ভের সার জনে না। চতুর্থমাস 

প্রৃতিতে ক্রোধ, শোক, ঈর্ষা, ভয়, 

ত্রাস, লহবাস, ব্যায়াম» সংক্ষোত, 

ংধারণ। বিষমালন) বিষম শয়ন, বিধম 

স্থান, ক্ষুধা বা পিপাসার অভিযোগে ব। 

কদাহারে পুষ্প দর্শন হইলে তৎকালীন 

চিকিৎসার গর্ভরক্ষ] হয়; (১০) এবং 

তাহারই উপদেশ চরকাচারধয বিষদরূপে 

দিয়াছেন। সেক্সপ ০কোন চিহ্ন দেখিলে 

গর্তিণীকে কোষল শীতল শধ্যায় ঈষৎ 

অবনত-শির করাইয়। শয়ন করাইয় 

রাখা কর্তবা,- এবং শ্শীতল জলে 

যোনি-সেক করান উচিত । আজ কাল 

ইংরাজি-চিকিৎলার় বরফ সেক করাইবার 

পদ্ধতি দেখ যায়। প্রাচীনতম 

আযুর্কেদেরও তাহাই অভিপ্রান্, 
ষ্্িমধুর কাথ ও ত্বত, পরম শীততল*অলে 
তুলা ভিজাইয়া যোনিতে দিয়া রাখা 

চরকের অভিপ্রায় । পরম শীতল জলের 

সা চেৎ চতুপ্রভৃতিদু মাসেবু ক্রো ধ+শারেরষ 

ভয়আ্রাস-ব্যবায়-ব্যায়াম-সংক্ষোভ-নংধারপণ 

বিবমামন-শয়নন্ছা-ক্কুৎপিপাসাতি যোগাৎ, 

কদাহারাস্থা! খুষ্পং পশ্যেৎ তমা! 

গর্তচ্ছাপন-বিধিমুপদেক্ষাযামত। 

(১৫) পুষ্পদর্শনার্দেবৈনং জর্গাচ্ছয়নং 
তাবন্ব,ছু-হুখশিশিরাপ্তরণ-সংভতীর্ল- 

মীবদবন্ঢত-শিরক্কং প্রতিপদদ্ষেত্ধি 

এ স্শীট শি লি পপ পর পপি এপ ১ ৩ হাজী? শিস পপ পাপী 

হ্বাস্থ্য। 

টি 

১৫৫ 

স্থানে বরফই* রি অন্ুমোদিত। 

র্গার নাভির অধঃয়েশে শতযৌত বা 

নহল্রধৌত সর্পির প্রলেপ দেওষাম, 

কর্তৃবা ) ক্রেন্ত এ সকর্মীণচিঁকংসার কথা।; 

ছৃতরাং এলে এ প্রাস্থাধে বল। নিপ্রয়ো- 

জন। চরকের বিশ্লেষ উপদেশ ড্রইবা। 

সুশ্রুতের শরীর স্থানের দশম অধ্যায়ে 
এ বিষয়ের হুদ উপদেশ আছে। 

গর্ভে সন্তান অপুষ্ট বা মত হইলে বা] 
গর্ভিণীঞ্ শারীরিক কোন ক্রেশ দেখিলে 

ূ 

| 
ৰ 
| 

| 

উপধুক্ত চিকিৎসকের পাহাধা লওয়া 

উচিত, 

উদ্দেশ্য নছে। 

গর্তিণীকে সাধ নেওয়া আমাদের 

দেশের একটা আচার ও পদ্ধতি। 
উত্তর-রাম-টরিতে লিখিত আছে; 

অষ্টাবক্র খষ,শৃঙ্গের আশ্রন হইতে 

আদিয়া রামচন্ত্রকে বপিয়াছিলেন-- 

(১১) ভুগবতীত, অরুন্ধতী এবং ষ্বৌ] 

শান্তা "ইহ! বারংবার বুলয়াছেন যে 
এই জানকীর যাহ! কিছু 1ার্ভদোহ্ধ, 

তাছা' অচিরে এসম্পাদদন করাইবেন।” 

রামচন্জ তছুত্ধরে হলিলেন (১২১--যদি 

এ প্রস্তাবের সে উপদ্দেশও 
গ্ঞ 

যারিসংস্বিতাতাং পিচুমাপাব্যোগচ্ছ- 

পে ক্ছাগয়ে তস্যা সখ! 'শতধোৌত- 

উজ সপ্পিতগাং অধোনাজ্ে, 
সর্ববতঃ এরদিহ্যাদিতা।দি চরক, ৮ অধ্যায় । | 

(১৭) ইদং তগবতারুদ্ধতা! দেবীতিঃ শান্তয়াচ | 

তূয়োডুয়ঃ সশনিষ্টং যং কশ্চিগগর্তদোহদোহস্যাঃ | 
সোহচিরাৎ প্ধ/দয়িভযাঃ | টু | 

(১২) করতে ধগোযা কখয়তি। উত্তর নি 
এ. পপ পিসী স্পা সপ ৩ সপ পাকা আপস | আজ পাপ, স্পা ও 7 
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ৰ ূ 
] 

১৮ ০০টি 

পিসি 

ইনি বগেন, তাহাই আগাদের ধার করা 

হইবে ।” আমূর্বেদেরও এ বিষয়ে ভূরোঁ- 
| সূঁর৫উপদেশ আছে। সুক্রত বলেন,(১৩) 
| “গর্ডিণীর ইঞ্জিয়ের ধাহা খানা ভোগ 
| ক্িতে ইচ্ছা হয়, গর্ভের পীড়া জগ্গিবার 

আশঙ্কায় তাঁহা তাহা পুরণ করা কর্তবা, 

| গর্তিণী দৌছাদ প্রাপ্ত হইলে, গপবান্ 

আধ্যদনি। 

সন্তান প্রসব করে, সেই ইচ্ছা ,পুরণ || 
না হইলে; গর্ভ-সন্বন্ধে বা আধনাতে ভয় |" 
প্রাণ হম্ব। গর্ভিণীর যে যে ইক্ট্রিয়ের 
অভিলাষ পূর্ণ না হয়, সম্তানের.এসই 
লেই ইন্জ্রিয়ের পীড়া জম্মে।” 

(ক্রমশ) 

শ্রীনৃপেন্ত্রকুমার রায়, 
কবিরাজ। 

নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি। 
দ্বিতীয় অধ্যায় । 

| এক্ষণে নেপৌলিক্কন পূর্ণ-যৌবনে উপনীত। বুদ্ধি বিশেষ স্ক্তিমতী বংট,কিন্তু তাহাতে 
| হইয়াছেন) শারীরিক ও মানলিক বৃত্তি 
| সকল সতেজ হইয়াছে; বাল্যকালে যে 
সকল ইন্জিক্ব অল্লে অস্টে বৃদ্ধি পাইতে- 
ছিকা--এক্ষণে যে সকল পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত 

হইকাছে;. বুদ্ধি স্র্ণ বিকাশ পাই- 

যাছে--তরুণ বয়লে লোকে অস্ির-চিতত 

| হইয়া পড়েন-_বিষেক মন্ুযকে নানা 

সক প দে 

৪ সরি টি সা হু রি ॥ এ রর শে 

রূপে বিপর্ধাস্থ করে। 

'আরঞ্ত করিলাম, পরক্ষণেই ক 

ৰ & 

ৃ 

মনের স্থির! 

প্ৰায় থাকে না--একটা কারা! এই মাত্র 

হস্তক্ষেপ। এ[রপ প্রায়'সমুদায় বার্ধোই 

অন্থির-চিতত! প্রকাশ হয়। এ সবস্ব 
০ * রী হী 

গান্ভীর্য্যের ভাগ অতি অল্প; এমন কি, 

নাই বলিলেই চলে । বুদ্ধি নান দিকে 
ধাবিত হয় বটে, কিন্তু তাহ পরিণাম- 

দর্শনে পরাস্থুখ। বুদ্ধির প্রষর থাকে, 
কিন্তু 2াভীরতা থাকে না। কিন্ত নেপো- 

লিয়ন্-নশ্বন্দে ইনার ঠিক বিপরীত; 
তাহার বুদ্ধর যেরূপ গ্রণর ছিল, 

গভীরতা সেইবপ ছিল। তিনি যেমন 
নান! দ্বিকে মনকে ফিরাইতে পারিতেন, 
পরিণাইও সেইন্ধপ নানাবিধ অনুকূল | 
ফলে পর্যাধমিত হইত তিনি যাহা 
করিতেন, তাহা! হুক্ষ-ৃষ্টিতে প্রথম 
সুবেক্ষণ-.বুদ্ধি দ্বারা তাহার পরিচালন | 

শতক 

(১৬) ইত্জিরথাহস্ত ধাম, যান,সাং ভোক্ত মিচ্ছতি গর্তিনী। 
পু | গর্ভাধাধতযারীতীধ, ভিষগন্থত্য দাপয়েৎ॥ 

সা জ্রাগুদৌহ' পুং জরৈত গুণীিং, অকান্ধদৌহদা গর্তে লতেতাক্খনি খা তয়ং। 
জিত দস ধৈ দীবদী, ব্রজায়েত হুতসযাততপিতশুনমিং প্শখেজিযে ||: 

হত? 
৪ 

শত নিন ববি ২. ক 

(শ্রাবণ, ১২৮৮। 

ৃ 
ৃ 
ৃ 
ৃ 
| 
| 

ূ 
ৃ 
| 

ৃ 
| 
ূ 
ূ 



| | আাবণ, ১৭৮৮1 ॥ 

অসি পা সা মো সিল 

গু পরিণাদে ভাহায় সুখময় ফল প্রাধ! 

(হইয়া ছুখী হইতেন+ বাল্যকাল হই. 
তেই তীছার এই পরিগাম-দর্শিত খন 
ছি ধলিরাই, তিনি কোন ফার্ষে; কখন 

প্রতিহত হন নাই-"যে ক্যর্ধা করেছা- 

ছেন, তাহাতেই অভী&-ফল- প্রাপণে 

কৃতকাধ্য ছইয়াছেন। রঃ 

নেপোলিয়ন্ কর্শিকা স্বীপ হইতে 

প্রতাগমন করিতে না করিতেই, টুলৌর 
যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তৎ্সঞ্জে তাহার 

হুগ্রলন্ন ভাগ্য-লক্ষী অনৃষ্-আকাশে 

পোল পি শত ০7 শিস্পি টি 

ূ 

ূ 

ৰ 
র 
| সময় হইতেই নেপোলিরনের ন্মম 

| চতুর্দিকে ঘোষিত হইতে লাগিল। টুলৌ 

1 

| এখানে নানাদেশীয় বণিক-ৃন্ন সর্বদা | ব! অপরিণামদর্শী সেনাপতির কণ্ম নছে। 

| বাণিজ্য জন্য গতায়াত করিতেন ; | নগরট সথুস্রেরু উপকুূপবন্তী,__সন্মুখে 
(সুতরাং ইংবাজ, ম্পানিয়ার্ড প্রর্ততি ূ মহাসমুদ্র,--পূর্ব ও পশ্চিম দিকে 

জাতির সহিত টুলৌর বিশেষ লংঅব 

ছিল। | 

প্রথম অধায়ে উক্ত হইয়াছে, ফরামী 
জাতি নাঁধারণ ছুইটা পৃথক দলে বিভক্ত 

[হইয়াছিল ; 

| ক্ষমতা ছিল এবং অধিষাংশ লোক 
। উহার পক্ষপাতী ছিলেন, উত্তাপ সভার 

কতকগুলি কাধ্য দৃষ্টে কোন ফোন 

স্থানের লোক ইহার উপর অত্তাস্ত 
বিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল; সুতরাং 

নেপোলিযন্ বোনাপার্টিগ ূ 

| পূর্ণাকলেবরে সমুদিতা হইলেন? এই  লৈনয মকল লঙভ্্ীগৃত হুইল? কিন্ত 

ৃ 
| ফান্সের.একটা প্রধান সামুধ্রিক বঙ্দর | | দিগকে বশীভূত কয়া সামান্য লৈনা 

একটা রাজকীয় ও $পর্টী | উহার পার্কতীঃ দুইটা দ্রিক অবরোধ 

| ছিতৈষী। যদিও হিতৈষি-দলের  গ্রভৃত | করা নির্ান্ত প্রয়োজন-_কিন্ত অবরোধি-। 

ক আতর 

| হুবিধা যত সভার বিরদ্ধে যুদ্ধ খোষণা 
| কষিতেও তাহারা কিছনাজ ইত হর 
একা পি ২, ভশহ্শাীতিি টি পিন 

মাই? টুলোর জধিবাসিগণ ও এই জনা 

উদ্মঝ-প্রয় হইগা। উঠিপ, এবং আপনা- 
দিগফে রাজকীর ধলের অন্তর্বর্তী করিয়া, 

যুদ্ধ ঘোষ করিয়া দিলি) যুদ্ধের নান! 

প্রকার আয়োজন ধইতে লাগিল। টুলৌ:। | 
বালিগণ তথারবাপিল্যার্থে স্থিত ইংরাজ। 

ম্পানিয়ার্ড,” সার্ভিনিয়ান্, নিয়াপলিটান্ 
প্রস্তুতি নানা জাতিয় গছারক। প্রার্থন। | 

করিল। চারি দিকে যুদ্ধ সামগ্রীর 
আয়োঞন হইতে লাগিল। এ দিকে 

সাধারণ মতা হইতে বিদ্রেছি-দমনার্থ | 

কল 

পপ সী রশ ্ ০ 

শু তিশা খু ৪ র্ 

কা ০টি রি 

টুলৌ যেরূপ স্থান ও তদধিবানীর। যেরূপ 

সহায়ত] লাত করিয়াছে, ভাহাতে তাছা- 

খ্ট 

টি সপ শশা 

ফেরোগ-বুবত-সাল! ) স্ৃতরাং সহজে 

ইহাতেঞ্প্রবেশ করা কাহারও সাধ্যারত 

নহে। উহা একটা গ্রার্কাতিক,শিরি-হূর্গ- 
বিশেষ) উহাতে প্রবেশ করিতে হইলে, 

কারি / সৈদাগণের পরস্গয় একযোগে 

কার্ধ্য করিবার উপ্যা্ নটু--পরস্পয় 

সাক্ষাৎ বা কোনপ্রকার সংশ্রব রার্ধিবার র 

ফোন উপায়ই নাই) হুতরাং পেই | 

ছুই বগে: দুইটা সমপূর্ণ-বিচ্ছিয়গদলে 
বিতক্ত হইক্ষ! অথকুদ্ধ দলের হুতিধার 
কারণ গ হইয়া রড ছিব গবরত্ধ 

১১টি পিপি 

কপ ২ 

স্পা পপি সপ পাশপাশি শিশীশীশীশ্ছি শ্িশ্শিশী্িা শশী শীত 

পর ্ ্ে 

শা শাটল ৮০০৯ সী পপ পা বত রশরাটিজজছি 



১৫৮ ০ 
4 রাজা 

সেরূপ কোন লঙ্ছ্ উপায় নাই। কেন 
না, তৎকালে টুলোর চতুর্দিকৃ প্রতেন্ম 

গ্রস্ৃতি হ্থানে ভয়া'নকু হুূর্ভিক্ষ | সুতরাং 

এতগুলি বাধা অতিক্রম করির1 তত্রত্য 

বিদ্রোহ নিবারণ কর! লামান্য সেনা- 

পতির কর্ম নছে। 

সাধারণ মভার সৈনাগণ *টুলে। 
অবরোধ করিল, লর্ড মলগ্রেভ উছা- 

দিগকে বার্থ করিতে লাগিলেন ॥ ফান] 

দিক হইতে-মার জর্জ কিথ, এপ.ফিন.৩ 
ষ্ট ন্ এক সাধারণ টসন্যদলকে ওলি- 
উলেম্ নামক গিরিপথে সম্পূর্ণক্কপে 
পরাজিত করিলেন। সুতরাং টুলে। 
এক্ষণে এক প্রকার ইং রাজগণেরই 

হস্তগত হইল। সাধারণ " দেনাপতি 

ূ কার্ড পশ্চিম ও সেনাপতি লাপরেপি 

[পুর্ব ধিক ছইতে ' টুলে। স্থাক্রমণ 
( করিলেন। তীহাদের ইচ্ছা, একবারে 
ছই দন ছ্ই ফিক হইতে যাইয়া নগরে 

] প্রবেশ করেন $ কিন্তু তাহী ঘটিয়! উঠিল 

'না। , নগরের পূর্ব প্রান্তে পর্বজ্মালার 
| অন্তর্দেশে ব্[মালও হর্গ ও পশ্চিমে 
| মাল্বস্কেট, তাহাদিগকে গ্রতিহত 
| করিল ইংরাজ “ইঞ্জিনিয়ারগণ নগর- 
| প্রবেশের 'সমু্বায় ছ্থার রুদ্ধ করিবার 

ৰ 

| 

ৰ 
| 

শর 

পাশপাশি 

| নিমিদ্কুটুলোর তিন ছবিকে ছূর্স-লৃশ | দেন, মনন্থী.লোক তাহা পাইবার উপার- 
খু'অত্যুক্ত প্রাচীর বেষ্টিত করিয়াছিল 
$.৩.স্তর পব্যন্ত বিভ্ভ. হইয়া, উহা 

ঘ্ 

: ূ 
সৈনা অকেশে সিসিলী-্বীপ বা মাফিকার ভুইটী মুখ মমুদ্র জলে প্রবিষ্ট হওয়া র 

। আৰ, ১২৮৮ 

বার্ধরী রাজ্য হইতে সাহারীর প্রাপ্থ| একটী হুন্দর কৰ্িম উপসাগরের নার 

|| হইডত পারে; কিন্ত অবরোধকারী সৈন্যের] করিয়াছিল? তাহারই ছুই মুখেন্ছইটা ছগ 

একটির নাম এগুইল্টি, ও 'অপক্ঘ্বী 
নাম ৭ বাল[নিয়ারঃ এই ছুইটা ছর্গ 
টুলো৷ নগরের কুঞিকা-স্বরূপ হইল। | 
ংরাজগণ এই নবনির্থ্িত হর্গের 

£ফো্ট ষল্গ্রেত' নামকরণ করেন। 
সাধারণ সভার সহিত টুলৌবামিগণের 

অনেক যুক্ধ হুইল, কিন্তু কিছুতেই নভ৷ 

জয় লাভ করিতে পারিলনা। তাহাতে 

আবার লেফটেনান্ট জেনেরেল ও' হুর) 

সৈন্য সমেত জিব্রালটার হুইতে 

শাপাপেশপপসসপীশীসা 

“আসিয়া ইংরাজ সৈনোর সহিত যোগ 

দিবেন। মাধারণ সমিতি এই. সকল 
গরতিকৃল সংবাদে যৎপরোনান্তি ত্রস্ত 

হইলেন ॥ একে যুদ্ধের এইরূপ প্রতিকূল 

অবস্থ!, তাহাতে চতুর্দিকে ছুর্তিক্ষ-পীড়িত 

লোকেরঘ্যদয়-ভেদী আর্তনাদ) সাধারণ 

মভ! কিংকর্তবা-বিমুড় হইয়া পড়িলেন। 

চতুর্দিক হইতে যুদ্ধ-নিবৃত্তির অনা 

সভার আবেদন উপস্থিত হইতে ল।গিল। 

টূরবন! জ্ধিকারের আশ! কিছু দিনের 

জনা লোকের মানস-ক্ষেত্র হইতে | 

অস্তহিতি হুইল) সকলেই টলে। জয় ৃ 

ছরুশ। বলির! ধারণ! 'করিলেন। কিন্ত 
বৎকালে সাধারণ লোৌক কোন বিষয়ে 

প্রতিহত হইয়া তওগ্রাপণাশায় জলাগুলি | 

৬০ 

উদ্ভাবনে, সচেষ্ট খাকেন; , প্রকৃতির 

নিয়মই এইরূপ॥ লেখোলিরন্& তখন | 



| আশ, ১২৮৭. নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি। . .- ১৫৯ | 
৬, 

তাহা করিতেছিলেন। যতকালে, 

সমুধার় ফান্স নিরাশা-পক্ষে নিষজ্জিত, 

নেপোলিীন্ একাকী তখন তহদ্ধারের ' 

ৃ উর্পায়-চিন্বীনে তৎপর। ইমি জকজন 

/ প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন *বটে)? কিন্ত 

| কার্ধ্যকালে তীাহায় প্রত্যৎপরমতিত্ব 

তাহা অপেক্ষা অনেক প্রবল ছিল৭ 

সৈনিক বিদ্যালয়ে প1ঠ-কালীন তিনি 

সময়ে সময়ে যেকধপ অসাধারণ ক্ষমতা 

প্রদর্শন করিতেন,বিদ্যালয়ের নিয়মান্গু- 

সারে সেই সকল তত্বাবধায়কগণের 

পুষ্ভকে সবিষ্তারে লিপিবন্ধ থাকিত। 

সৈনা-সংক্রান্ত কোন কাধ্যে কাহাকফেও 

নিযুক্ত করিবার সময় উপস্থিত হইলে: 

দেই সকল লিপি কাধ্যকরী হুইত। 

মাধারণ সভার সভাগণ তত্বাবধার়ক- 

গণের পুস্তকে নেপোলিয়নের গুণ- 

গ্রামের বিশেব পরিচয় পাইয়। তাহাকে 

ব্রিগেডিয়ার জেনেরল পদে নিযুক্ত 

করিলেন এবং টুলোর যুদ্ধ-কার্ষ্যে তিনিই 

তখন মেনাপতি রূপে বৃত হইলেন) 

নেপোপিয়ন্ ক্রুত-পদ্দে যুন্ধক্ষেত্রেই শীত 
হইলেন। তথায় যুদ্ধের সমুধায় কা -প্রধালা। 

দৃষ্টে আতমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন) বাছা ক্ছু 
আয়োজন হইয়া ছে/তৎসসুর রই অসম্পুন 

যুদ্ধের বন্দোবস্ত সঞল অকিঞিৎকর। 
সময়ে সে নকল কোন কার্ধাকারকই 

হইবে ন*। ইংরাজগণের জাহাজ নই 

করিবার জন্য যে উদ্যোগ হইয়াঙ্ছে, 

তাহা তুগ্ছ। ব্দিও আয়োজনের কোন 

ৃ টি নাই, কিন্ত সেই স সকল দ্রব্য এত 
৬ প্পশিিশ্পিট িশীিশ্িটিশিিটিিশিটিিশ শি 

পরি ২৯ উনিশ এ জন লি 

দুরে সশস্থিত হইগ্লাছে যে, তাহা! হইতে 

কোন স্থুফলেরই প্রতাশ! রা যাইতে 

| পারে না ॥। সৈনা-নংস্কান হইতে 

ইংরাত্ীয়, রগণপোত লঞ্ল তিন কাযান 
ছুরে অবস্থিত ছিপ, সুতরাং তাহাদের 

বিপর্দের কোন কারণই ছিল না। 

গোল! গুলি কামান হইতে এত.দুয়ে 
উত্তধ কর। হইতে ছিল যে/ কামানের | 

নিকটে আমনিতে ন। আনিতেই, লে 

নকল, সম্পূর্ণ শীতল হুইয় কার্ধশক্তি- 
হীন হইয়া! পড়িত। আতরাং তীছা! হইতে 

অভীগ্নিত ফল প্রত্যাশ! কর! যায় ন!। 

এই নকল গোলযোগ দেখিস নেপো- 

লিয়নের যুদ্ধ পরাজয়ের কারণ জানিবার ] 

আর অভাব হইল না। তিনি ম্পষ্টাক্ষরে 

বুঝিতে পারিলেন, এই সকল অস্থবিধা- | 

বশতই লাধারণ সৈন্যগণ উপরধ্যপরি 
পর্ধদত্ত হইতেছে। তাৎকালিক সেনা- 

পতি ঝকঝকে এই সকল অনা 
বন্দোবস্ত স্পষ্টন্ূপে বুঝাইয়! দিবার 

নিমিব তিগি সেনাপতির নিকট হুট 

কামান করিবার কন্গমতি করেন। 

ওদনুসারে ছুর্চী কামানে অগ্রি-মংযোগ 

করা হাঁগ; গোলাগুলি অভিপ্পরেত 

পানে অধ্ভেক দুরে যাইয়। পতিত 

হইল। সেনাপতি বুঝিতে, পারলেন, 
০ শপিশেশীশ শাাত্পীস্পীপ শি িশাস্পিী শী পসপী পিপাসা স্পা 

ট 

তাহাদের , সমুদারর কার্ধ্যই অবথা | 

হইয়াছে নেপোলিঘ়ন্ তথার বতার 

উপস্থিত সভ্য গাস্পেরিন্কে পরিদ্বাব 

করিলেন এ্রধং বলিলেন, যদি যুদ্ধে জয়” | 

লা করিব অতিপাষ ' থাকে, তবে | 
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্ 

পাটি পি লা লব তা শী সি পা সপ 
প্র 

এই বশ্দোবস্তের আফ্গ পরিবর্তন কর! 

আবশ)ক। 

.এই। সমর়ে যুদ্ধ-নধবস্বীয় একটা সত 

আহত হইল। গাাম্পায়িন্ সেই নতার 
লভাপতি হইলেন। কিরূপে,ঘুদ্ধ করিতে 

হইবে, এই বিষয় 'লইন্না সভায় মহ 

(আন্দোলন চলিল। অবশেষে একটা 
| সাধারণ মিক্মমে যুদ্ধ করাই স্থি্বীক্ৃত 

| হইল। কেহই তাহার প্রতিবাদ করিতে 

মাহসী হইল মা) কিন্তু নেখোলিয়ন্ 
| তদ্থিরুদ্ধে দ্াক্বমান হুইলেন--তি দি 

সাধারণ নিয়মে নগর আক্রমণ 

কর। অপেক্ষা একটী সহজতর উপায় 

স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন। তিনি বলি- 

লেন--একেবারে নগর আক্রমণ কর] 
কোন কাধ্যেরই হইবে না--তদ্বিপরীতে 

ছাটিয়ার ভি গ্রাসি নামক অস্তরীপ 
অধিকার কসাই মুখ) কর্ম) পরে এল- 

এগুইল্টি ও ঝলানিযার অধিকার কর! 
আবশ্যক। মাল্বন্কেট হুর্গ অধিকারও 

বিশেষ প্রয়োজনীর । এগুইল্টি ও 
বালানিয়ার দুর্গ হস্তগত করিতে পারি- 

লেই তথাকার ইংরাজ-ইমনঃগণ তথ। 
'হইডে পলায়ন করিতে বাধ গুইবে-- 

নেগোলিয়মূ *ইহার কারণ দুন্দর পে 

বুঝাইয়া৷ দিলেন | তিনি আরও বলিলেন, 
এই হূর্গ গুলি বিকার করিতে পানি 
লেই ইংরার্জগণের রণপোতের নিকট 
হাইঝ্ুর রাত্ঝ। আমাদের সুগম হইবে। 

শি / 
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উপসাগরের ছুইটা মুখ হস্তগত করিলে 
আহা. আর উপসাগরে গধেশ করিবে 

টির 

(০৯১১১১১১১১3 

সী সুপ শাল 

৯৮৬২৭ পা কপ পপ 

টিপি 

না) সুতরাং সিসিলী, বার্কারী প্রভৃতি 

হইতে নগরে যে খাদ সাষগ্রী! 

আসিতেছে, তাহ! বন্ধ হইবে? কোন 

নূতন ঠৈনা ঘপিয়াও উহার্গিগের লীহিত 

মোগ দিতে পারিষে না| তাহা হইলেই 

নগরস্থিত ইংক়্াজ সৈন্য অপর নূতন 

'দসৈনোর সহার"হীনতায় হয় টুলৌ 

পরিত্যাগ করিয়। পলায়ন করিবে, না 

হয় অনশনে নগর আমাদের হক্ডে সমর্পণ 

করিতে বাধ্য হইবে । এই সকল 

সহযুক্তি প্রদানে তিনি সকলেরই মন 

আকৃষ্ট করিলেন। সাধারণ সভা অনেক 

বিবেচনার পর তাহার এই যুক্তিতে 
সম্মত হইলেন) এবং যিনি এই.সত্যুক্তির 
উদ্ভাবক, তাহারই হস্তে যুদ্ধের সম্পূর্ণ 

ভার সমর্পন করিলেন। নেপোলিয়ন 

সৈন্যদলগ হইতে কতক গুলি উতর 

গোলন্দাঙ্গ ও সুশিক্ষিত পদাতিক মৈনা 

নির্বন্চিন করিয়া সঙ্গে ২** কামান 

লইলেন; এই “কামান গুলি তিনি 
এরূপ সুন্দর স্থানে সমাবেশ করিলেন 

যে,মল্গ্রেভ,ও মালম্বকেট, দুর্গ অধিকার 

করব পূর্বেই ইংরাজগণ ইহা হইডে 
বিলক্ষণ ক্ষত বোধ করিতে লাগিলেন। 

এই সময়ে সেনাপতি কার্তোর পরিবন্তে 

ডপেট লেনাপতি পদে নিযুক্ত হইলেন-_- 
ইনি পুর্বে চিকিতৎবক ছিলেন ; শ্ুতপাং 

যুদ্ধ-কার্যে তাহান্$ক কিছুই পারদর্শিতা 

সাহার এ 

পপ সপ 

৫ জা বণ ১২৮৮ 

ৃ 
| 

তু 

০ পাপী শিশিশ তিশা 

রস্স্পরন্ 

ছিল ন7। কার্তোও এইরূপ পুর্বে | 

চিত্রকর ছিলেন। খই লময্রে লগে: 

্বস্ষিত স্প্যানিশ যৈন্যগণ নাধারগ 



ঘর শ্রাবণ, ১২৮৮ ৫ 
| 
| 
| 
ৃ 

| 
| 
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ূ ক্রতগি কার্মছেরে উপস্থিত হইলেন ; 

এবং দৈনাগণকে অগ্রসর হইতে ভুমি 
কর্ধিলেন। *কিন্ত এই সমক়ে-সেনাপদ্ধি 

| পেটের জনৈক সহচর শু্র-নিক্ষেত 
| গোলায় প্রাগ বিলজ্জন করিলে, পেট 

স্পস্ট পে 

তাহাতে সাতিশয় দ্ভবীত ও. যুগ্ধ-জন়ে, 

নিতান্ত হতাশ্বাদ হুইকেন এবং মনা" 
গণকে প্রতিগমন করিবার অনুমতি 

দিলেন। বোনাপার্টি, যে ইহাতে 
অতি-মাত্র রাগান্বিত (হইবেন, তাহাতে 
সার বিচিত্র কে? কার্থের ন্যায়। 

ইন্টার ও অযোগাত1 প্রমাণীকৃত হুইন্ব। 

সেনাপতি. ডুগোমিয়ার উক্ত পদে 
নিয়োজিত হইলেন। এই ৰার উপযুক্ত 
হস্তে উপযুক্ত ভার সমর্পি হইল । 
ডুগোমিয়ার্ যেরূপ বুদ্ধিযান্, সেইরূপ 
নির্ভীক ।- নেপোলিয়নের সছিত ইহার 
মনের মিল9 বিলক্ষণ হইল ॥ * এক্ষণে 
ঈয়ের আশ] আর অধিক দূরবর্তী নছে। 
বোনাপার্টি অতি তেছের মহিত কর্ম- 

ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইনেন॥ এমন কিঃ 

তাহার সমক্ষে এক জন গোগন্নাজ £মন্য 

প্রলিত গোলার প্রাণ বিসঙ্জন করিলে, 
তিনি সৈনাযগণকে অধিকতর উৎত্নাছিত 

কর্রিযার জন্য স্বয়ং কামানে অঙ্গি দিতে 

| লাখিলেন কিন্তু এ রাধে তিবি কখন 
অন্ভান্ত থাকেন, নাই,$ সুতয়াং দৈবাং 

একটী অগ্রিশিখ] তাহার গার-5র্থ ঘণ্ধ, 

করিপ। ,৫৬ন উত্তম চিক্চিৎসক তথায়, 
| থাকার, “তাহাকে ইহাতে আনেক মিন 

সৈন-দুল আক্রমণ করিল; যোনাপা8, 

2222 
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পর্ধসস্ত্ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল) অদিক কি) 
ইটালীর' যৃক্ধ-যাত্ার সময়ে এ উহ 
ভক্লানক কই-গ্দ ছিল। উক্তযুদ্ধে ভাকণর. : 

কর্ডিসার্ট তাহাকে এই*ক্ষত হইতে রক্ষা; 
করেন. ট্ু্গোর, যুন্ধ-কার্য্যে বাপৃতত 
থাকিবার সমর একদা কিছু লিখিবার 

জন] মৈনাদলের' মধা হইতে তিনি 
এক জন লিপি-কুশল সৈন্োক অঙ্সন্ধান 
কটিহেছেনঃ এমন সমর শ্বতঃ-প্রবৃত্ত 

হইয়1একটী সেনানী তাহার সমক্ষে ! 
উপদ্ষিত হইলেন। শিবিরে” আপিয] 

প্র সৈগিকটী লিখিতে প্রবৃন্ত হইলেন। 
নেপোলিয়ন্ আবৃত্তি করিয়া যাইতে ; 

লাগ্িলেন। এইবূপে লিখনটী সমাপ্ত 

হইয়াছে মাত্র, এমন ময় শর্রপক্ষীয় | 

একটী জলন্ত গোল! মন্দুখে পতিক্ত হইয়া 
পত্রস্থানি কর্দনুময় করিয়া ফেপিল। 

বুধক টদনিক তন্দগ্েই বলির! উঠিলেন, | 
তোমাকে, ধনাবাদ দিই--এত অল্প ॥ 

সময়ের «মধ্যেই ফে'আমর। মৃতিকা-লান্ডে | 
সমর্থ ভুইব, ভাহা আশা করি নাই।” ] 

নেটপোপিফন্ যুবকের এইরূপ চুমার | 

ও তেজ:-পূর্ণ উঁকি শ্রবণ করিয়া! যং- 
পরোনাষ্ঠি গত হইলেন এবং মই" 

মুহর্জহইতেই যুবক তাহার্ঞলক্ষা স্থানীয় 
হয়া ওঠিলেন। এই, যুবক বিখ্যাত- 
নামা গেনাপতি স্বুনো। ইনি স্গারে 

ডি' জব্রাপ্টে:সর ডিউক হইয়1 ছিলেন। ৃ 

টললোর যুদ্ধে অপর এক ব্যক্তি নেগো: 
বিঃমনের মন খাই করেনল-ইহাঁর প 
নাম ভূর্দেটি, নেপোলিইনের এরপ | 

ৃ 
ৃ 

: 

সি সস এস লোপস্ম 

নী ক 

' শুট ঝি 



| পপ পক পার পালে ও আজ পা ২ টি পি আগ পা ফাল শিপ সস, সা 

| 

$৩হ * . 

অঙ্ক মতা চিল যে, কান লোকেৰ 

এক্ষটী সমান্য কার্ধা-মা দর্শনকরিলেই 

“ছার চরিত্র ৪ মানগিক বল বিলঙ্গার 

যুবিতে পারিতেন। ইহাতে বিলি, থে 

নহ! উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 

তাহাতে আর গন্দেহকি? 

টলা অধিকার জনা মেপোলিযনের 

আচিপ্র!য ঘত অমুদয়ই বান্দাবন্ত হইতে 

ল।গিগ) কিন্তু এই যুদ্ধ-ঘাপার পর্যা- 

বেক্গণ লিমিস্ত পারিস মগরীতে যে 

একটী বিশেষ সভা সংস্থাপিত হুটযা- 

চিল, ভাহার সভাগণ ইহার কার্ষের 

অষখ। গ্রতিধাদ কঠিতে লাগিলেন। 

তাচার! বলিলেন, টলে। নগর হইতে 

এহাধিক দৃরস্থিত অন্তরীপ ও র্গ" 
মধিকায় করিলে, নগর অধিকারের 

কোন খিশেষ উপকার হইবে না-- 

নেপোলিরমূ কেবল বৃখ! সমর ও অনর্থক 
মৈন্য এবং অর্থ নষ্ট করতেছেন মাত্র। 

এই ভার ফেঁরণ্ রিকর্, সান্িসেটি ও 
কনিষ্ঠ রবৃশ্পিয়ান্ গ্রাধ/ন সভা ছিলেন । 

ইহার! মকলেই গেপোলিয়নের কার্ধে।র 

উপর খড়গা-হস্ত হইলেন । কিন্ত নেপো- 

'লিষ্কনু কিছুতেই বিচলিত হইলেন না 
ভাহাং যূহত তাহার পদেশরাসা 

সাশ্িনট ও কনিষ্ঠ র্: শেয়ারের বিশেষ 

লৌহাদি ছিল, নুতর[ং উহাপ্বেগকফে 
(কাম উধাগে হচ্ছগত, করবি! তিনি 
এসনাৰ কআভিযচি মত কারী করিতে 
বশিলেন। শ্ই সয়ে ভিনি, জাতি 

সপ পপি সত ২5০৭ ৪০ 

এ] পি্রিক্ারি ডান মহত, কার্ধ) ক্ষরিতে” 
জি টানা 

০৮০ কি শীট শি শী 2২ ইউ 

গিগার 

"ন্টিরেন। তেপোলিয়ন্ মল্শ্রিভ « ছুর্গেৰ 

সপ পাপা পপর পপ 

পর্যান্ত সীমার এরূপ শু%ু-ভাবে পৈনা" 

সধাবেশ-খ্বান প্রপ্তত করেন বে, ঘুন্ি 

উংরাজ-টসলাগণ খুদ্ষেয় পূর্ব পঠীত্ত 

চাহার বিন্দ-্বদর্গও জানিতে পারে নাই । 

এই সৈনানদমাবেশ-স্থানের সন্ুধে 

ধতিলি এপ ভাবে বৃক্ষ বোপণথ কেন 

খে, তাহা শ্রার কোম ক্রমেই জানিধার 

উপায় ছিল না। হৃতরাং কার্ধা-কালে উহ। 

দেখিয়া! ইংরাক্ষ*সৈন্যগণ হঠাৎ চমকির। 

পড়িবে। এইটী প্রস্তত হুইয়া গেলে, 
সভ] হইতে ফেরণ্ ও রবৃম্পিয়:র্ সৈনা- 

সঙ্কাবেশ দেখিতে আলিয়া এতঙগ ষ্টে 
একেবারে চমকিয়৷ উঠিলেন এবং এমন 

হ্থদময়েও যে কামান স্থির রহিয়াছে, 

ইহাতে 'আশ্চর্ন॥ান্বিত হইঙ্জেন। তাহারা 

অবিলদ্বে কামান প্রজলিত কঠিতে আল 

দিলেন। আজ্ঞা-মাত্র তাহ! সম্পাদিত 

হইল'।' বিপক্ষ-পক্ষীয়গণ এই অসা- 

ময়িক আক্রমণে ত্রস্ত হইল; তাহাদের 
সেনাপতি গুহরা এই অসন্ভাবিত বিপদ 

২ পাদািিশিপাসশীটটা পাশা & 

* শ্রাবণ, ১২৮৮ ] 

দর্শনে বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন । কিসে ইহান্স | 
প্রতিরিধান হইতে পারে? ভাহাই অন্থু- | 

সন্ধান করিতে লাগিলেন । ছ্র্গ-হাাগ 

করিবার জন্য গুহরার অধীনমৈ ভিন 

মুহা যোদ্ধা প্রস্তত ইইল। 
১ শ্লাশতিি শি ত ্ঃ 

ও”হরা | 

সৈন্য সমেত ছুর্গের বাহিরে উপস্থিত | 
হইলেন? বোন্াপাটি পশ্চাতে হটিয। 

আমিলেন? ইংঘ়াজ-টদন? নেপোলিয়ন্ 
পলায়নগরর হইয়াছে ভাবিয়া, অগ্রসর 

'হইখ। কিন্ত ভিমি এই সময়ের সধো | 



স্থপতি এসপি স্পা পি 

শ্রাবণ, ১২৮৮ * 

| স্থেবর স্ববিধাজনক স্থান অচ্নন্ধান 

করিতেছিবেন। যে স্থানে নিগাগদে 

নৈন্য স্খিতে, পারেন, এমন স্কান 

নিব কগ্সিছেছিলেল ওয়ং ইছাও 

দেখিতেছিপেন-ইংরাজ-সৈজ্্য কোন, 

স্থ(নে আঙমিলে, সহাদ্দিগ্কে একেবারে 

অগ্র ও পশ্চ ৎ হতে আদিিয়। আক্রমণ 

করিগ। পর্যাদন্ত করিতে পারিব। 

বিক্ষিপ্ত ইংরাজ-নৈনাগণ নেপোলিয়লের 

টৈনা কর্তক বেদ্রিত হইল এবং দলে 

দলে নষ্ট হইতে লাখিল। তাছাদের 

গেনাপতি আহছত ও কারাকদ্ধ হইলেন। 

ইংরজগণ ইহাতে একেবারে হতাঙ্খবন 

হইয়া ইতস্কত পলাগন করিগ। 

নেপেলিয়ন্ও এই হুদ্ধে নিতান্ত অক্ষত 
হইয়া যাইতে পারিলেন দাতীাছাল 

পদদেশ সঙগিগ দ্বার] আহত হুইল, 

কিন্তু তাহ! তত মাজ্যাতিক ছয় মাই। 

| ইংরা"সৈন্যের মহিত 'এইন্ধগ * এক 

অহ্োরাত্র যুদ্ধ চলিলে পল্প,.মেপোলিয়ান 

৷ ল্গ্রে ছৃর্গ অধিকার করিতে মনম্ 

ৰ করিলেন । হু হরাং প্রাহঃকালেই টমনা- 

ূ শ্রেণী অগ্রনর হইল--কিস্ত বিপশ্-স্কি 

এরূপ হেছের সহিত ধুদ্ধ করিতেছিল 

ঘে, নেপোলিয়ন্কে, প্রথম উদঃমে বার্থ- 

ঘনোরথ হইতে হুইরাছিল। সেনাপঞ্তি 

ভূগোমিয়ার্ও নিরাশা-ঘ্যগ্তক বাকা- 

খিনাস করিতে ভ$গিলেন। "কিন্ত 

পরক্ষণেই বিজয়লঙ্ী নেপোলিকসনের 

, আন্কুবর্তিনী* হইলেন । স্প্যানিশ সৈন্য 

|| যুদ্ধে প্রান্ত হইয়া পড়িল। 
টুল 

চি 562টি রিনিতার রাতভর ভিতর 

সিল ভাতার নি 

সস ১১ 

_নেপোলিযন্ বোনাপার্টি। | 

চৃণ্তগ্াং 

১৬৩ || 
| 
| 

গা 

ঙ 

দুগটাও গতি শীত বোলাপ কি হসগা 

হই. কিন্ত সাধারণ মা এই ছর্ণ- 

গ্রহণের ক্ষন বিশেষ ফল দেখিতে, 

পাইলেন ভাত তাহারী। এত নৈনা ও 

অর্থ নষ্ট &ধরিয়। হর্গ অবিকারের 

আবশকত| খুঝিতে মমর্থ হইলেন 

না) অথচ ছুর্মাধিকাবরের সম্মান নেপো" 

লিয়নের উপর ক্র্পিত হইল না। 

রিকর্,রব্স্পিয়ার ও সালিসের্টিঈ সমুদায় 

সঙ্জাঙ্জের ভাগী হহঞকোন। যাহ হউক, 

এই সুবিধামত মরে বেনাপাঁটি উ/লা 
আজ'মণ করিতে বিস্বৃত হইজেন না। 

ইংরাক-গেনাপতি ছডও অলিভ হুর 
পতনে তাহাদের বলের বিশেষ 

খর্দত হইয়াছে, বুঝিত্রে পারিবেন 'এং 

উহ্াও বুরিলেন, মল্থেভ্ দুর্গ বিপক্ষ 
পক্ষের হুভ্তগ্ুত থাকিলে, টুলো 

গধিকার তাহাদের পক্ষে নহল £ইব। 

হৃতরাং তিনি ফ্রড হুর্গ পুনররধিকার 

ক বার নিমি মন্ত চেষ্টিজ চইলেন--কিন্ব 

বণপিতে কি) তাহা স্কৌনরূপেই ফলোপ- 

ধক চকুল ন1 টু সেই দর যার পয়শাই 

খিভীিকাষর সময় খজিছে হই 

সেই ক্ারণবশত ততৎকালে সঞগেই' 
প্রাণ ,লঙঈয়া পলগন্মন করিবার জন্য 

নিতান্ত বিত্ত হহুলু। * ইংরাজ ৪ 

স্প্যানিশ দৈনযগণ মলে দলে জাহাদে | 

আরেহণ,  করিল। নগরিঞগগ ৭ 

ঠাহাতে শির হই না। এই সময় 

নার সিড্লি'পিগ কতক খুলি 'অকম্মণ 

চি উট ৮ স্পা 

৯5৩ আপা” চর পপসথপ্»- 

ডি 
অর্ণব-জরি, জনন করিয়া।দেন্ এবং; 



ৰ 
ৰ 
ৰ 
ূ 

সত সপ সপ এ সত পপ 

1 

শপ কস সপ, 

১৬৩৪ 
সির অজি 

জলমগ্র করেণ। স্প্যানিশ সৈম্য- 

গর্ণ৪ও এইরূপে আপনাদের ছুই এক 
খাসি জাহাজ জলমগ্র করিতে আস্ত 

করিল; কিন্ত সাধারগ মৈলারল হইতে 

ভাহাদের প্রতি অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ 

করার ছুই এক খানি আছাজ প্রছলিত 

হইয়া উঠিল। এক খানি বারুদ-পূর্ণ 
| জাহাদ জলয়াও উঠিল। এই ভয়ানক 

অগ্লাংপাতে ই ইংরান্স ওস্পানিশপ্টসনোর 

ভয়ানক ক্ষতি হইল--েই মগ্নি-ক্ষেত্রের 

। মধ্যে ফরাপী জাহাজ প্রবেশ করিয়া 

| শক্র-হরি 
এক দিক দিয়া ইংরান্গ প্রভৃতি সৈন্য 

বিনষ্ট করিতে লাগিগ। 

৷ পলারন-পর হইতে এবং অন্য দিক হইতে 

সাধারণ দৈন্য টুলৌ প্রবেশ করিতে 

1 
| 

| 
] 
] 

ৃ 

অগ্রসর হইল। এই .সময় ম্পানিশ 

1 টপনাগণ আপনারাই আপনাদের বাঁরুদ- 

| পুর্ণ তরণীতে অগ্রি "দিতে, লাগিল; 

( শ্ত্রাপি অধিকাংশ মুদ্ধ-জাহাভ্রইংনাধারণ 

| নৈনোর হস্তগত হুইপ--ইংবাজ-সৈনা- 
| গণই কেবল কতকাংশে নির্ধিত্নে টুলে। 
প্রিতশাগ কিয় প্রস্থান করিতে সমর্থ 

হইল । এইয়পে ৮১৩১ 'যৎপাতস্নাগরিক- 

1 গণের কোজ্পাহলস্প্দার্তনাদ . ও পক্ত- 

ক্যা নর্বীনন্রাগে সঙৃদিত হইল ॥ সে 
॥ হু যদিও মধ মধো সাধান্য মেঘ-খগ্ড 

লোতের মধু দ্র]! ইলে! নগর অধিকৃত 
ও যেই সঙ্গে নেপোলিয়নের সৌভাগা- 

ধারা আচ্ছাদিত ছইয়ছিল, তত্রাশি 

তাছা জমশই হুন্দর কিরণ: নিকিরণ 

৮ 1 পাখা শিপ পপ পাকশী পিাপপাপপাপ্পাশাপপী িসপাকসীপািটিশী ডি শী ১৩৯ ্টিশ্ীিিশ 5 শশা ৩ 1 ০১১853৯ 

আর্াদর্শন। | 

অঃপনাদের বারুদ-পূর্ণ ছঈ খাণি তরিও 1 করিয়াছে। এই সমক় হঈতেইএঠান্ার 

২০ এলপি ৩১ পচ শপ পি তির্শীত 2217 শি 

9 শ্রাযণ, ১২৮৮ । 

যণশ্সৌরভ দিগন্ত বিজ্তুত হইতে 
থাকে। যদিও ফেরণ ও ববস্পিয়ার্ 

প্রভৃতি টুলো 
পাইাছিলেন এবং যুদ্ধ-সন্বন্ধীর বিজ্ঞাপনী 
পাঠাইবার 

অনেপোগিয়নের নাষ-মাত্র ও 

২ শে ীিপিসপশিপসী। আসত আল ৫ সপ 0 ৩৩ 

২ লিলি সী সস 

আধিকারের সম্পূী সঙ্গান | 

সময় তাহারা তাহাতে | 

উল্লেখ ্ 

করেন নাই--তথাপি জাতীয় সমাজ | 

বুঝলেন, এ যুদ্ধ কাহার অধাবলায় ও 

পরিশ্রমে লব্ধ হইল। দেনাপতি ভুগো- 
মিয়ার--এই যুদ্ধে যে সকল ব্ক্কি 

বিশেষ নিভীকতা ও ক্ষমতা প্রদর্শন 

কর্রয়াছিলেন, তীছার্দের যে এক্টা | 

তালিক1 সভায় অর্পণ করেন, তাহাতে 

নেপোলিয়নের নাম বিশেষরূপে 

উল্লিখিত ছিল। তিনি তাহাতে এই 

লিখিয়! দেন যে, যদি নেপোগিয়ন্ 

কোন রূপে সম্মানিত লা হন,তাহা হইলে 

নাধাঁরণ টসন্যের উন্নতির আর মস্তাবন। 
নাই এবং নেপোলিয়ন্ ঘেরূপেই হউক, 

অন্য কোন সৈন্য-দলে প্রবেশ করিয়াও 

আপনার স্বাভাবিক অসামান্য গ্রভা 

বিকীর্ধ করিবেন। যাহা হউক, টূলে। 

নগর নেপোলিয়নের বাহু-বলে হত্তগত 

হইল বটে, কিন্ত ইহাতে, একটা ভয়ানক 

ক্লস্ক রটিত হুইল। নৈন্যগণ টুলো- 
বাসীর উপর ভয়ানক অত্যাচার করিতে 

আরম করিল।৩ যব্ধিও তাহাতে 

অনেক লোক পলায়ন করিয়াছিল, 

শী শী শী টিসি শিট সপ নি টনি 

সপ 

] 
তত্রাপি. তখনও নেক লোক 'টুলে।, 
'মগরে অবস্থার করিতেছিল-- তাহাদের 
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শ্রাবণ) ১২৮৮ $ 

ঝঞ্চিকাংশই সাধারণ সৈন্য কর্তৃক নিহত 
₹ইল। টুলৌবাসীর। সাধারণ &লনোর 

যেরূপ স্ষুতি করিয়াছিল, সাধারণ টন্য 

আহার চতুঁগণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। 

( সেযাহাহউক) এই ভয়ানক হভাদাওে 

নেপোলিয়ন লিপ্ত আছেন ভাবিয়া, 

সমুদায় কলঙ্ক তাহার উপরেই পতিঠ 

ূ হইল। প্রকৃত পক্ষে তিনি কিন্ত এ 

বিষয়ে দোষী ছিলেন না। এমনকি 

ূ জাহীয় সমিতি হইতে এইরূপ অত্যা- 

চারের অনুজ্ঞ।! আঙদিলেও, তিনি তাহার 

। অধীনস্থ সৈনা-্দলকে উহাতে যোগ দান 

জি অনুমতি করেন নাই--খরত্ব 

| আপনার জীবন সং'শরাঘ্িত করিয়াও 
ৃ পলায়নপর কাব্রিগান্ট পরিবারের জাহাজ 

ৃ দৈব-প্রঠিকূলতান্বশত তীর সংলগ্ন 

| হইয়া নেপোজিয়নের হস্তগত হইলে 
ৰ ত'হাদ্দিগকে উদ্ধার ক্রেন। এই 

নিদারুণ হতাকাথ দৃষ্টে চিনিত্ঠাছার 
এক বন্ধুকে ষে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, 

তাহাতে উল্লেখ ছিল, এই হত্যাকাণ্ডে 

বিন্দু-বিসর্গও তাহার অভিমতিতে হুয় 

নাই, তাহার অধীনস্থ একটা ট্রসনিকও 
এই অধথ! ব্যবহারে যোগ দেয় নাই) 
কেবল বিপ্লাব-বময়-প্রস্ত তীককত ট্সন্য 

( 9০196190210 গ৮ঞ) কর্তৃুকই$এই 

ূ হদয়-বিদাঁরক ঘটন। সম্পূর্ণক্গপে অভিনীত 

ৃ হওয়াছে। *নেপোলের়নের এই পত্র 

খানি যে অতি বথার্থ, তাহাতে ' আর 

সঙ্গেছ লই । 

| ইলৌ নগর অধিকৃত না রা 

ঢেরএজ্অঞঞপৃন্দুজে 

০০ শপ এপ পা 

_ নেপোলিরদ্ কোনাপার্টি | ১৬৫] 
_ শী শিট তা্পী শিস শিশপ্রাি্ীি িশিশ্পিস্পি তত 

গা 

ড় 

মমতির ক্ষম্গ অতিশয় বুদ্ধি পাইল 

এবং সমুদায় দক্ষিণ ফান, তাহার সম্পূর্ণ 

অধীনত স্বীকার করিল। নগর জাধি- 

কারে আংরাজগণের উপর সাধারণ 

লেকের ঝিধ।স অঞ্জহিত হইলি। সকলেই 

নিশ্চয় করিলেন ফে টুলে। রক্সা কর! 

ইংরাঞগণের অভিপ্রেত ছিল ন।) 

আপনাদের বাণিজ্য-সম্ঘক্ষে স্বার্থ রক্ষা 

করাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহা কিন্ত 

প্রকৃজ্জনচে, তথাপি এরূপ পঙ্দেছ করিবার 

খিশেব কারণ আছে ।, কেশি না, যদি 

তাহারা নগর রক্ষা কণ্িতে মনস্থ 

করিতেন, তাহ! হ্টলে অনিপুণ সৈন।- 

ক্ষেক্ন উপর এই যুদ্ধের সম্পূর্ণ ভার 

নয হত ন11 ইংরাঞ্র-নৈনযগণ কার্য) 

ক্ষেঞ্জে আপনাদের জাতীয় মিম! অক্ষ 

রাধিগনাছিল বটে, কিন্তু উপযুক্ত পরি- 

চালক তাবে তাহাদের 6ষ&। ফলবতী 

হ্য় নাই। যঃহা হউক, এই সময় 

ইংরাজ-সেনানী-মধ্ো- এক জান উপযুক্ত 
লোক উপন্থিত ছিলেন। তাহার উপরে 

টলো। রক্ষার ভার আর্পত হইলে; যুদ্ধের 

পারণাম কিরপি হইত, বল| যায় ন1। 

এই বর্মন পরে লর্ড লাঃন্ডক নামে 
প্রস্দ্ধি লাভ কিয়! ছিগেন। 

পেস্ট সপসপ  পি িস৯ ২০১৭৯১ 8 ১ 

শাসক তিশা শি শি 

*.. 7 
রি | 

সি 7555275রাি 

90৮ 37৮1জ77 ০? 13517০৮57% ৪৮৪৮০ ] 
8708 141) 159 7.9170, [19171510152 9৮ | 
ঠোছ 758 06 609807৮6699, 800 ৮109 609: | 
৪7511 90778 1106 58590 005 715885% ূ 
804 081৮0708 002 00 ৪ 1119 801880 8৫ | 
৪7015088015 &0 588701719৮০ 605 0109138, | 
৪৪ ০9051795654, ৪758615 $০, 10095 8708 
709 ০৮166 +৫981051, ৪. ছা তি 14 04 ||. 
1081০502-8 ৫3, ৫০1 7.1. 
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এই যুদ্ধের পরেই নেঠো লিয়ন ইট।লীর 

|| দৈন্যাগক্ষতার পদে নিধুক্ত হয়া তৃষধ্য- 
| স সংগরোপকৃলস্থ স্থান মকপের ছুর্গ নির্বাণ 

| করিবার অস্থমতি শ্রাপ্ত হঈলেন়। ঞই 

কারে; তাহাকে অরনক গ1হশ্রিবাছে 

পরিলিপ্ত হইতে হট্রয়াছিল। কারণ, 

উপকুলবাসী অনেকেই জাতি-সাধারণের 

অভিলাষ ও উপকার বুঝতে অনদমর্থ 

হইয়া, আপনাদের স্বত্ব-রক্ষার্থ বন্ধ-পরি- 

কর হুইয়াছিলেন-_-হুতরাং অনেক. কষ্টে 

| নেলি কে এই সকল লোককে দ্ববশে 
আনিতে হয়। তিনি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির 

মহিহ এই কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হন এবং 

প্রথমত দুর্গ সকলকে ঠিন শ্রেণীতে 

| বিভক্ত করেন। প্রথম, যে সকল ছ্্গ 
| প্রধান বনাব ও পোতাশ্রয়-স্থল রক্ষা 
|| কুরিতে সমথ; দ্বিতীয়, মে নকল দর্গ 
| অল্প প্রয়োজনীয় বন্দর ও পোতা শ্রবব- 
| ক্ষণে সমর্থ ঃ-ভৃতীয় মে গুলি সমুদ্র 
| দিশা বহিঃশক্রর আক্রমণ বার্থ করিতে 

পারিবে। এইরূপ শ্রেণী বিভাগ স্থির 

| করিয়া তিনি সেনাপতি গুর্গডের 
| (00/2880,) নিকট ও জাতীয় সভার 

'এই প্রস্তাব করিয়া নাইস্ নগরে খবাধারণ 

দৈন্যের 'ধহিত যোগ দিতে গন 

করিলেন। ইহারই, নিকটবর্তী জ্ঞানে 
বিপন্স্তিডি যান ও  সার্ডিনিষ্বান্ সৈনা-দল 

রক্ষিত হইজেছিল এবং তাহার? সাধারণ 
সেনাপতি বরনেট কে. পর্ব ক্ষরিক্! 
(ক্ষ্জাডিটেখি (091 38 গুওজওও ) জার স. 

| শ্রেণীর নিয় গিরিয় স্ট সকল : ও. 

টি 

আধ্যদর্শন ও 

রস 

ন1ইস্ নগব হইডে উপ্রিণ যাইবার, প্থ 

সারুপিয়ে! নগর প্রভৃতি বক্ষ! করিতে 

ছিল। বোনাপার্টি তথায় প্ডিপন্থিত 
হইয়াই বুঝিতে পাগিলেন) বিপক্ষ-ৈন্ণ- 

দলগ্ডে সার্কিগ়ে। নগর হইতে বিদুরিত 
করিতে পারিলেই, এই লকল স্থান 

ক্আাপন1 হতেই অধিক্ুত হছইবে। এই 
ভাখিয়! তিনি সেনাপতি ভূমার বিয়ানের 

নিকট এই প্রস্তাব কারলেল। ডুমার- 
িয়ান, পূর্ব হইতেই নেপোলিয়নের 
কার্ধ্যকালে প্রত্াৎপন্ন-মতিত্বের বিষয় 

সম্যক অবগত ছিলেন, ন্থৃুতরাং বলিবা- 

মাত্রই তাহাতে মন্মত হইলেন। শক্রগণ ও 
অবিলম্বে সামানা চেষ্টাতেই. সার্জিয়ে। 

নগর পরিতযাগ করিয়া পলায়ন করিল। 

এই নগর হন্তগত হইলে,অনেক যুদ্ধোপ- 

করণও ফরালীগণের হন্তে পতিত হইল। 
নেপোলিয়ন, অগ্রমর হটলেন। অষ্টিয়ান্ 

পৈনাগণ' নিক্ন গিরি-মন্কট পরিত্াগ 

করিয়া উচ্চ সঞ্ষট সকলে আশ্রন্ন গ্রহণ ৃ 

করিল। এই অবকাশে বোনাপ্টি ৰ 

আললস, পর্বন্তের সমুদয় অজ্ঞাত; 

পথ পুঙ্থানুপুত্ঝরূপে দেখিয়া লইলেন। 
কাহারও আবীনে থাকির] যুদ্ধ করা আর 

স্পস্পীপসপীীী এ শিপ শীলা এ শি পা ৯, পপ পপ পা পাপ পপ ০২ 

অধিক দ্দিন তার অদৃষ্টে ছিল লা। ূ 

অন্থঃপর তাহাকেই 'শ্রধান সেনাপভির | 

গদগ্রহশ কবিতে হইবে । 
ৰ 

নেপোলিয়ন্ স্বখ্ম এই পকল কার্ধোে | 
বাপৃত আছেন, এমন সময় জাতীয় | 

জক্তিযোগ | 
উপস্থিত হইল।. . আন্িয়োগের কারণ | 
সভার .. তাহার বিরুদ্ধে 
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শ্রাবণ; ১২৮৮ । 

এই ৪-তিনি যখন ভূমধ্য-সাগরকূলঙ্ছ 

স্থান সক দৃড়ীতুত কহিতেছ্বিলেনঃ 

| তখন মারু্সিলিস্ নগরের সেপ্ট গিকোলাস্ 

| নামক কারী-ছুর্দটিকে পুসঃসংস্কণ করিয়া 

১ শা শশা পাস শীশ শশা শাশীশীীশিশীঁ 2 

শা 

তাহা বারুদ রাঁখিবায় উঞ্কাযোগই হুর্গ 

(9০৯5: 15085100 ) করিতে বলিয়া 

যান। কার্ধযশ শধনুধ/যী হইতেছিলগ 

কিন্তু ইহাতে পরিদর্শকগণ তরানীস্তন 

দুর্গনংস্করণ-ভার-প্রাপ্ত মারসিলিসে শ্থিচ 

কর্মচারীকেই এ শিষয়ে দোষী স্থির 

ও ভাহাকে জাতীর সভায় স্বীয় দোষ 

ক্ষালনার্থ আহ্যান করেন। ইনি সভার 

উপস্থিত হইয়1? সেই কার্ষটী নেম্পো- 
ঙ 

লিযনের "অনুমতি মত ছইতেছে,বুবাইয়া 

দিলে, লমুদায় দোষ তী'হার উপবেই 

পতিত হইল। তদনুযাদী নেপোলিঘন্ 

সভায় আহ্ত হইলেন- কিন্ত তিনি 

তখন ইটালীদত মানা কার্য্যে ব্যাপৃত 

থাকায়, সভায় উপস্থিত হইতে পারলেন 

না। তধে সেই স্থান হইতেই আপনার 

দোষ-ক্ষালনার্থ ছুর্গটাকে পরিবর্তন 

করিবার কারণ বিস্ততরাপে লিখিয় 

পাঠাইলেন। তাহাতেই তাহছাস্স ঘ্রোষ 

একপ্রকার ক্ষাপিত হইয়! গেল। যা 

হউক, কিছু দিন পরেই আর একী 

কারণে তিনি পড়িয়। গেলেন। রর 

১৭৯৪ হৃ্টাঝোহ শেযাংশে রবস্পিয়াহ 

প্রজা-পীড়ন-গপাতে পিছত ছন। বস 

পিয়ারগণে? সহিত মোপালিগ্বনের বিশেষ 

বন্ুত্ধ ছিল, তির্নি খন ইটালীর টদনা- 

নেপোলিয়ন্ বোনাপা্টি। 

নর 
পিসী পির তাস ও সিল ক ২০ ১ প 

১৬৭ 

১০৯ ৮৮৬ ক শীর্শ্রিস্িিতশিি০০৩-িউি০০৮১5৯ 

. পক 

রঙ 

করেন, কনিষ্ঠ ধবস্পিয়ার তখন গাছার 
সৃঙ্গে ছিলেন। পথি মধো তাহার 

জোষ্ঠ অআ্রাহার় নিধন-সংবাদ-ভীবণে 

তল্লী হইত গ্রত্যাগমন করেন-_-আসি- 

বার কালে নেগোলিয়নকে আনিবার 

জনা বিস্তর চেষ্টাৎকরেন। কিন্ত খিনি 

তাহাতে কোন ক্রমেই স্বীকৃত হন নাই। 
আমিতে সম্মত ন1 হইয়া, তিনি বুদ্ধি- 

মাণের কার্ধ।ই করিয়াছিলেন । কেন না, 

তাহাস্হিইলেঃতিনি নিশ্চয়ই রবস্পিয়ারের 

ভাগা প্রাণ্ধ অথবা! * মভায় বিশেষ 

দোষী সাবস্থ হইতেন, সন্দেহ নাই। 

রবস্পিয়ার্ অত্যন্ত প্রজাপীড়ক ছিলেন, 

এই জন্য তিনি নিহত হন এবং 

নেপোপিয়নের মছিত তাহাদের বন্ধু 

ছিল বলিয়া, মভা নেপোলিয়নকে ও এই 

পীড়নে লিঃ বলিয়া বিবেচন। করিলেন। 

তিনি এই জনা মভার নিকট ভয়ানক 

দোষী হওঁলেন৭, কিত্তব ইহা?ই ঠিক 
পুর্ব “নেপোলিয়ন্ তীাহর অপর এক 
বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, ত্বাছ। 

পাঠ করিলে, তহাকে এ বিষয়ে দোষী 

করিতে পারা যার না । তিনি লিখিয়া- 

ছিলেন /* কনিষ্ঠ রবস্পিররের মৃহাতে' 
আমি ক্ষুদ্ধ হইরাছি, সন্দেগ নাই?) কিন্তু 

এই তঅতাচারের ভথু। পুর্বে জানিতে 

পারিলে, তিনি আমার সহোদর হইয়1ও 

আমার, হস্তে নিহত হইতেন।”* 

ক ]ু 5 800১3-৮11288 8699846 ৬৮ 6195 £6 
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কিন্তু এ সকল কিছুই 'নেপোলিয়ন্কে 

| নির্দোষী প্রমাণ করিতে পাবিল না। 

এক্ষপুকার জাতীয় সভা তাহার পূর্ব 
শত্রু নকল লইয়াই মংরচিত হইম্াছিলু; 
সুতরাং সহজে কোন সুফহ পাইবার 

[ প্রত্যাশাই তাহার ছ্বিল না। তাহারা 
| সকলেই নেপোলিয়নের অধঃপতন 

অন্বেষণ করিতেছিলেন এবং এই 
ঘটনাক্ষেই তাহার প্রধান শ্বযোগ 

জ্ঞান করিলেন--সুতরাং তাহার ব্দাষ 

ক্ষালনের গ্কল, চেষ্টাই বিফল হ্ইয়। 

গেল। নেপোলিয়ন্ সেইরূপ অবশ্থ।তেই 
আবদ্ধ রহিলেন। ইঠার ক্ছি পিন 
পরে তাহার স্বদেশবাসী বন্ধু সলিনেটি 

তাহাকে এই আকম্মিচ বিপন হইতে 

উদ্ধার করেন। নেপোলিয়ন, এই বিপদ 
হইতে মুক্তি লাভ করিয়াই স্বীয় পরিবার 

দর্শনে মারগিলিনে গমন করিলেন এবং 
তথায় কিছু দিন অভিবাহ্িত করেন। 

১৭৯৫ গুষ্টাবের মেমাসে কম্-প্রবর্থনায় 

তিনি পারিম নগরীতে উপনীত হইলেন। 
| অনেক দিন পর্বাস্ত এ বিষয়ে কেহই 
ৰ তাহার সহয়ত1 করিল না) তিনি বান্ধব- 

| | হ্বীন হইয়া নির্নে কিছু দিন গ্রারিগে 
| যাপন করিলেন । পরে তাহার পুর্ন্- 
1 পরিচিত বন্ধু টাল্মা তাহার সাছাযা 
| করিক্কেগ্রবৃত্ত হইলেন । তাহার উদ্দোগে 
| অনেকেই নেপোলিয়নের জন্য প্রার্থনা 

ইস আ)ড3 2) 0৮ 2090৫, 1157 2 10998 ৪৪৩ 
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উ ও ২ 

আর্াদর্শন | 

রি এল 

*শ্রা রণ, ১২৮৮ ৰা 

করিল। অন্য দিকে বুদ্ধ অভ্রাই তাহার 

গ্রতিকুলতাচরণ করতে লাগিলেন। 

ঈমি টনিক সভার সন্ভাপতি 'ছিপেন। | 

যাহ! হউক, পরিশেষে অতাই নেপে। | 

লিযন্যঢক পুর্ন কাধ্য পরিত্যাগ 

করিয়। পদাতিক সৈনা-দলে কার্ধা | 

করিতে অন্থুমতি করিলেন। নেপোলিয়ন্ 

এই অন্যার কার্ধোর অনেক প্রতিবাদ ূ 

ও অব্রাইয়ের সমুদায় আপি যুক্ষির 

সহিত থগুন করিলেন | যখন অত্র ইয়ের 

ূ 

সমুদায় আপত্তি যুক্তিতে খণ্ডিত হইল, 
তখন তিনি বলিলেন, « নেপোপিয়ন্ যে 

কার্য নিযুক্ত ছিলেন, সে কারা কখনই 
উদ্ধত-স্বতাব যুবকের করণীয় নহে 

বছে বুদ্ধ তাহ1র উপযুক্ত 1” নেপো- 
দি তৎক্ষণাৎ সগর্ধবে বলিয়া উঠিলেন, 
এট-মনভ। গৃহ যুবক ঝ1 বৃদ্ধের পরীক্ষা- 

গ্রহণের উপযুক্ত স্থল নহে; যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই 
তাহার পরীক্ষা] হওয়া আবশাক।” 

নেপোলিয়নের এই সগর্বে/ক্তিকে 
সভাপতি অপম্ান-্কর বিবেচনা] করি- 

লেন) বোনাপার্টি তাহা বুঝিতে পা(রিয়া, 

কর্ধ-প্রার্থনা হইতে নিবৃত্ত হইলেন) 
কিন্ত, তাহ! গ্রাহা হইল না--ককর্খ- 
প্রার্থীদিগের মধ্যে তাহার নাম লিখিত 

হইল। বাহা হউক, অনেক দিন পর্য্ত্ত 
কার্ষেযর কোন ত্ধপ সুবিধা হইল ন1) ৃ 

ৰ 

ূ 

ূ 

পে 

এই জনা তিনি মুমলম্ধন-সৈন/দলে | 
প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষ। 

স্বিার নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন তিনি 
আপনার ক্ষমতা বিলক্ষণ বুঝিতেল। | 



| শ্রাবণ, ১১৮৮ হিমাচল পরিভ্রমণ | রি ৯৬৯ 

| তুর্ত $দন "দলে প্রবেশ করিলেও) তিমি । এই সময় হলতে ভয়ানক অস্তর্িবাদ 

| যে'শীগ্র উন্নতি লাভ করিতে পায়িবেল, | চলিতে 'ছিল। ফাদ্সের ন্যায় হলও- 

ৰ 7 তাকার মানস-ক্ষেত্রে দৃঢ়কূপে বন্ধমূল | বাদিগণও নানা *টুন্্দায়ে বিত্ত 

হঞল। এই সন্বদ্ধে হিনি একবার হুঈয়ান্িধেন । নেপোলিরনের প্রাধান। : 

বলিরাছিলেন, « এক জন ক্কর্শিকীবাসী | লাভ করিবার এই প্রধান সুযে।গ ঘটিল। 

নামানা লোক জেকুন্সেলমের সিংহাসন | তাহার সাত্্াদ্য-প্রান্তি আার আঁধক 
অধিকার করিলে, কি বিশ্ময়-জনধ । দূরবর্তী নছে। তদানীগ্তন ভয়ানক 

বাপারই সমু্দত হয়?” যাহা হউক, সময়ে এমন প্রতি ্রা-বিশিষ্ট গ্রোকের 

তাহার এইট অভিলাষ পুর্ণ হুল না। প্রয়োজন হইয়াড্িল) ঘনি সকল প্রকাব | 

সবশেষে সঙার সভা বারান ও ফেরণের | বাধ! ধিপত্তি অভ্ভিদ্রম করিতে পারেন। 

উদপ্রোগে তিনি লাভে (170%67865) | সৌভাগা-ক্রমে নেপোলির়নে সেই সকল ূ 

দলের অধক্ষত| করিতে অন্থুমত হই- | গুণ বিশেষ-রূশে ছিল ছবাং হিনি | 
লেন; কিন্তুসে কার্যে তিনি কৃত + যে অতি হ্রাস উচ্চ পদে মী কই, । 

| কইলেন না। পরিশেষে হলগে টৈনা- | হাহাতে আর টৈচিন্রা কি? 
| পরিচালনের ক্ষমত! প্রাপ্ত হইপেন। শ্কৈলোশচন্ত্র ঘোষ।" 

শ 

তরে লেবাস 

হিমাচল পরিভ্রমণ ।* 
[ মহাকণি কালিানের অপুর স্যার" চিনির হরযোগ-ভঙ্গেত পতি |] 

প্রিয়সথে ! বহু দিন তাজি” নিল দেশ ৷ সাজে সাজিয়। যতনে, পুপ্প'ঞণল দিয়া 

গিয়াছিসু বু দুরে ভ্রমণ-উদ্দেশে ও শিা পুঙ্গেন পরশে। ছায়। মূঢ় অমি ১. 

উত্তং প্রদেশে যথা মেঘ-বস্্র পরি” ? | বর্ণিতেঠি পারি কছু সে অপুন্দ শোড। 
হিম-জটা-ভার শিরে, ক্রম-মাল! গলে, | একু দিন যবে উষা আলোক" ব্রণী 

শ।ম+শূ ভৃূণাপনে ধোগীবর-বেশে প্রভাত্ীয় তার€-ছালে, গলে ফুল-মালা 
ক ৬ ৬ রি 

স্থির-ভাবে নগশ্রাঙ্জ রহেঃছেন বসি ছালিয। মধুর ছাসি? উত্তরিলা ** 
লগ বিভু-ধ্যানে রত | হুরমা সে শ্ছল । গিরি পর্কেউজলিয়! ক্মপের ঠমকে 

তথ! রতি হ্দরী সতত নূতন উপভ্যকা বনশ্রাছি, বিমল তটিনী। 

৬ 
ঠ 

 * হিমালর-পার্দত-প্র.দশ হইতে রাত হই বছুবর “তারার” উদ্যোগ র্তাৎ 
টির এই গদ্য রচনা, লিক: নাকি 1 ঘ, 1 



৮০, টু রি আর্্যদর্শন | 

হাসিল। গ্রকৃতি ধনী, কু্রিল শাখে 

পিক-কুল মাভাইয়। সে বিজ্ষন দেশ) 

্ মহল বসন্ত বায়বুছিল চৌদিকে 

চুদব গিরি-পু্প-দলো প্রণয়ের ভরে 1২৭ 

এন স্থদ কালে অ্রথণ-মানগে 

বাছিরিনু গৃহ হ “তে । দেশিনু উত্তরে 

তুহ্িন-পবল শূ' ধবল পর্ব্ব ৯" 

ভেদদির। জলদ-জাল ঠেনকয়াছে শির 

নীল নভে । চতুর্দিকে দুশা মনোহর ! 

কেবল পূর্ব ত-খাক্গ ঘোর বলার তা 

বিনাণ্জাডে চতংপার্শে গ্রাকান সমান । 

শিঠবিল গর্ব অঙ্গ, উপশিল হাদে 

আনন্দ-ল্লহবী মেঈ দশা-দরশনে | 

নারিন চলিতে আর) চিন্তায় মগ্ন ৩, 

“বগিয়া রছিনু তথ!" চাহি” গিতি-পানে । 

হেন কালে কৃহকিনী কানা হুন্দরী 

উতধিল| আনি? যথা” বসিয়। বিরলে 

চিন্তায় মগন আমি; পরশিলা মোরে 

ধীরে ধীরে £ শিহরিমু। সে হুখ-পরশে । 

নিমীলিল আখধি-দ্বর, অবশ হইল 

সর্ব অঙ্গ” কিছু ক্ষণ থাকি' এই ভাবে 

পুনলায় আপি-্বর উন্মী্লে মামি 8 

* দেখিস চমকি' মানদ-মোঠনভুশা 

অপূর্নব কানন-রাজি গিবিবধ- 'শির়ে। ৪* 

বিশাল বিজন বল প্রাণি-হীন যেন 

০ 

পত্র । খেচর ভূচব সকলই নিস্তব্ধ 

চেখা যেন মায়া-বলে। চাহিনু চৌদিকে 

আমি ; দেখিছু সয়ে বিভহি-তুবিত 

অক্ষ, দেব ভ্রিলোচনে।বীরাসযন যোগিবেত 

 জটা-ভার শিরে। কর্ণবেশ্রে অক্ষ-মালা।। 

*ভ্াধপ, ১২৮৮1 | 

“ “রহঃ চঙ্ গলে হায়রে পেলীলর্খ, 

নীল কঞ্ঠোপরি শোভিতেছে গাড়তর | 

নীলাভ বরণে মহাধানে মগ্ন তৃপী। ৫* | 

নশগুথে অদুরে, কানন প্রীবেরশ-্বারে * | 

প্র্ঠিগারিএবেশে সির ভাবে রহে নন্দী ূ 

হম দগ কবে, বামেতরকরাঙ্গলী | 

' হষ্ঠোপরে চাপি'। ছেন কালে ্বা*-দেশে! 

আমি! উত্রিগ পার্বতী, পর্বত-সৃত1, 

পুজিতে মতেশে, ভূবিতা কুতম-দামে | 

হায় | তেমানে বর্নিব সে রূশ-মাধুরী 

আমি৭কিমাছেবে এ জগতে সে মুখের 

তুলা? কিছার তাহার কাছে সঞকলস্ক 

শী, কিনব কুল্প শহদল সরোবর- ৬০ 

মাঝে । ষোড়শী রূপনী বাল ক্ষণপ্রভা- ৃ 
| 

ৃ 
] 

| 
| 
| 

হুতি, নব-জলধব জাল কেশ-পাশ। 

অরুণ-বরণ বাসে বমান] ন্ুন্দরী 

নীলোৎপল কর্ণদেশে, স্বরভি কুসুম 
জড় কুস্তপ-দাম, লীলা-পল্স করে, 

কটিতটে পুষ্প কওঞ্চী, হায়বে যেমতি | 

মোহিনী শিঞ্জনী স্থজি' স্ুথে আরোপিল | 
স্থচতৃধ পুষ্প-চাপ সে কোমল স্থানে । | 
হুন্দরীরে দেখি' শিরপ্ঠীমাটমা দ্বারী 
চাহিল। ম্েশ-পানে । বীরাদন তাছি'+০| ূ 

সেই ক্ষণে ভূতনাথ চাহিল। চৌদিকে। ৃ 

স্মগ্রলরি' প্রতিহাব প্রণমি' সম্ত্রমে, ৰ 

নীঞ্ব নিষ্গাপপ ঈর্ধ। নাহি নড়ে বক্ষে | নিবেদিলা কর-পুটে “মআগত। ছিমান্ি- | 

স্থ্ত। গৃহিমায়ে,। প্রভো ! ও পদ-রাজীব 

[ তৰ। 

ইজিতে আদেশ শুলী দিল! দ্বার-পালে। 
আনিল। উমারে নন্দী হখ)' 'উমাপতি 
বলির শাদুক-শ্ে। রুঙজাঞনি-পুটে 



হি আ্রাবণ, ১২৮৮১ 

ঝক করিতেছিল। 

৫ সদ সিটি এ পা শপ সপ পপি 

খপ্রগুষিল! গিরি-দুতা পিরিশ-চ়ণে | ** 

পৃষ্প গুলি দিয়া, পূজিলা সাদরে বাল! 

নিজ উষ্টঘেবে সমতনে | আাশীষফিল1 ৮* 

গলপাণিন গিরিরালা শুরপমিলা পুন । 

এহেন সময়ে লতা-গুজ পার্থ ছাক্ডি” 
ধীরে বাহিরিলা চাপ হতে ফুলশ্ধম। 

অবমর বুবি' জামুপাতি মীনধবঙ্জ * 
আকর্ণ নন্ধানি' 'সম্মেহন শরে+ শুর 
বিদ্ধিল! গ্রহেশে । টলিল। অটল শুলী 
অনঙ্গ-প্রভাবে ; শিছরিল কলেবর- 

সভৃষ্ণ নয়নে, চাহিলা উমার পানে; 

হায় রে যেমতি চকোর মুধার আশে 

শশপর-পানে। আনত করিল। মুখ ৯ 

লান্ষে হবদনী। চমকিলা শৃলপাণি ) 

আগু সংমিলিলা যোগ-বলে চিন্ন পুন; 

চাহিলা চৌদিকে নির়থিতে তপোবিষ্ব ; 

আমার জীবনের ইতিহাস | 
৯2 

৯৭৯ 

দ্েখিঙগা সন্গুর্খেচাপ হস্তে ছুল-শরে। 

ক্লুয়িলা পিপাক'পাণি। জলিল রস 

ধক ধক ধকে বহি 7 মহা খল কর্জে 
বকলোলিলা য়ধুনী ছব-জটা-ভায়ে) 

গঞ্জিল ভূষ্তগ-বৃ্ণা । চাহিল] সরোধে 

বিদ্বপাক্ষ। উহ্কা-প্রার় বেগে হয-নেত্র 

ভব-বন্ধি পরশিল। আফি' মনসিতে 3 ১০* 

হার রে পতঙ্গবৎ ছর-কোর্পানলে 

তক্মীভৃত-দেহ কাম পড়িপ তৃতলে। 

ফিবিয় আতক্কে আমি। এ হেন সময়ে 

মেঘ-দল আসি” আবরিপ গিরি-বরে। 

সংহারিলা মায়া-জাল কল্পন! হৃারী। 

জাগিন্ু চমকি” আমি। জানিস তখন 

বহুক্ষণ মেই ভাবে চাহি গিকি-পানে 

বলিয়া! রছেছি আমি সে বিজন দেশেএ 

শ্রীযোগেন্চন্ত্র দয়। 

পিটার কুদরত 

আমার জীবনের ইতিহীস।, 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 

ক 
ঙ 

শীতকালের রৌজে চারি দিক, ঝকক, 
শীতকাল !- হান 

| স্বতত-পটে ইহার 'ছ্থায়। পড়িলে, হদগ্রের 
ভিতরে কি করিকে থাকে। তাহা কেমন 

করিয় বুঝাইধ। ইহার নির্মেঘ নিফলন্ক 
আকাশ) ইহার বেগবাহী উত্তরিয়। 
বাতাস; “ইচ্ছার, গ্বর্ণাত বৌড্র ও সেই 

| য্কুব উত্তাপ--এই সকলের, সহিত কত: 

হাসিয়া খেলিয়া। « 
সুখ) র্ হঃখ। কন কথা জড়িত 

রস্থিয়াডে, তাহ] বুঝা ঞেনন করিয়া! 

হায় !৭কে বুঝিবে। শুহ্ খতুর সহিত এই 
ক্ষুদ্র হৃদয়ের কি গু মল্পক | কে 

বুঝিবে, কেন বা দে এক বার উল্লামে 

উন্মন্ধ হয়. পরক্ষণেই কেন তিস্তার অবশ | 

ছইয়] পড়েও রি 

আসি বলিয়া যে. ধম ক্সমক1 | 



চে িডিজিটিআানিারর 

| 

৫০০ 

| ইজ রসাল জিন 

মামিয়া 'আসিলাম। তথন বেলা প্রায় | 

দশটা তইয়াছে। অনেক ক্ষণ রৌছ 
থাকায়) "সামার গার ভিতরে অল্প অপ 

ভ্বাগ। করিশ্েস্িল। প্রা, ছায়ার 

বলিয়া একটু বিশ্রাম করিতে কাত বড় 
ইচ্ছা হইতে লাণিল। বিনোদিনী 

বলিল--“ছিদি চল) আমার ঘরে গিয়। 

€ জনে খানিক বিয়া থাকিগে । আমি 
| সহজেই তাহার কথায় সম্মহ হইলাম। 

০০ স্পা 

সিনোদ আমার অগ্রে অগ্রে যাইতে 
লাগিল। 

যাইবার সময়ে আমি দেখিলাম 

কিঞ্চিৎ দুবে বঝাবাণু'য় একটা স্ত্রীলোক 

ঈ।ড়াইয়া রঠিয়াছে। আমি ইহাকে 
| এ পথাস্ত দেখি নাঈ, স্বতবাং বিনো- 

দিনীকে পিজ্ঞাস করিলাম, পে কে। | বন্্রখণ্ডে আবুত এক পানি ছোট চৌক, 

পপির তো 

সত 

খু ০ ১০ এপ 

ণ 

বধশোদ বলিল--ভুবন , মাসী।, 

স্প্রে 

্াদপন ৰা 

শপ ০.০ পাশ পাপ পপ সপ পক ৬৮ সপ 

১ 

পুর্বা দিকেব দেয়াল) স্বধো শুধু ছইওহাত 
আবাজ বাবধধান। গ্েখাপের গায় 

বেস্ একটী বড় জানাল1। $সদিকে 

বাতাস আমিবার কেন, প্রতিবন্ধাত 

নাই পাটের উত্তবে উত্তর দিকের 

দেয়াল । ক্চাহাতে ছুন্টা লানাল।) একটা 
ধাটের দক্ষণে জানালার) ও 'অপরটী 

দোর়াবেব, জু । এই ছুই জানালাৰ 

মধো একটী আনলা॥ তাহাতে নানা- 

বিধ নিচিত্র পবিধের ঝলিতেছিল। 

পশ্চিম দিকের দেয়াল, দর়জাব বাম দিক 

হইতে প্রার তিন ভাত অন্থনে। এই 

দেয়ালেয় এক কোণে একটি জলের কুঁজ।। 

তাহার মুখে একটী পবিষ্কাব ক'চেন 

গেলাপ। তাচার উত্তবে এক পরিষ্কার 

ও তাহার উপরে ছুঈ তিনটা বাপা হুক 

স্বীংলাকটী ছুই তিন বার আমার দিকে এক] বৈঠক ঝক্ ঝক করিতেছিল। নাহার 

দিতে চাঠিঘা দেখিল, অংমিও তাহা 

দিকে চাছিপাহূঃ কিন্ত পে করায়, কি 
ইঙ্জিতে কোনন্প সম্ভষন ন1 করিয়া 

একটা নিকটস্থ ঘরের ভিতরে প্রবেশ : 

ঝকবিল, এবং আমরাও বিনো: রতি ঘৰ 

'গিক়া পৌছিলাম। 

বিনোর্িনীক খরটী খুব বড় নয়,%স্ 

তি পরিশাটী। « ঘকে গ্রাবেশ কারবার 
ত্র 

একটী দ্বার, আর সব গুলি জানাল]। 

| কয়টি দর্ষিণ হাতি এক খা শেগুন 
কাঠের খাট। তাহাতে বিছানা ধপ্ বগা 

রে করিডেছে--কবিরা যাহাকে পয়ংক্ষেন- 

নত লেন ঠিক সেইয়প ॥ খাটের ই! াহিগাহ না না। 
উল ২ 

উত্তরে একটা স্থন্দুর চোট আল্মাবি, 

নীচে দেরাজ ও উপরে কাচের শাদি। 

ইভ।র ভিতব দিয়া ডিন) গেলাম, শুর 

ও বৃচৎ শিপি, প্রভৃতি নানাবিধ সুন্দর 

সুম্তর কাঁচের সামগ্রী শোঠিতেছিল। 

এই আ'লমারিটির কাছে কঝর়েঞ্টী। 

সঙ্গীতের বস্ত্র সাজান রহিয়াছিল। 

গুলি অতি পরিফর 

নে 

পরেচ্ছন্ন. 

দেগ়ালেং গায়ে কয়েকখানি ছবি ঝোলান। 
| 

দেখিলাম। কিন্তু সে গুলা দেখিয়া আমান 

মনে বড় বিভৃঞ্চার উদর হইল । আমি 

এক বার দেখিয়া আর গিহীে দিকে 

"আ্রাধণ, ১২৯৮৭ | 
) 

০) 

প্র সস. প্পস্প পান পাপা ০ 

এপ পা পা শক পপ 

ূ 
র 
র 
ূ র 
ৰ 

| 
ৃ 
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পাপা আচ 

শ্রাবণ, ১২৮৭৮ 1৩ | আমার জীবনের ইতিহাস। 

জপ সিটি শা সপ 

বিনোদিনীর ঘরের এই সকল-আ স্. 
| বাব দেখিয়। আমি কিছু বিশ্মিস্ত হইলাম । 

এ ৯ জল 

র 

ৃ হাসা-্ধ্বনি বিরাম লা ছইতে সইতে 

। একটা স্রীলোক আমাদের সন্ুখে আখির 

“ম্সভাগিরীর. কপাল খানেক, দিন 

জাঙ্গিয়াছেঞ তবে এ সর কেন?' কিন্ত | 

এই লন্দেহটী জল-বুদ্বুদের ৪্তত এন্ড বার 
উদয় হইয়। তধনই অদৃশ্য হইল। 'আার 

একটী কথ] মনে উঠিল-”' বিনোদেঃ 
ম1 বিপক্ষণ সঙ্গতিপন্প দেখছি) তখে 

তাহার ভগ্মী পরের বাটাতে দ্বাসীপন! 

করিয়! লীবিকা নির্বাহ করে কেন? 

মামি কিঞিং আননা-ঘনে এক রূপ 

ভাটিতেছিতও ও বিনোদ আমাকে 

জিজ্ঞাসা করিস--« ভাব্ছ কি দিদি?" 
মামি উত্তর করিলাম" 

“ভাবছি ষে তোমার ছবি গুলি তাল 

নয় ভাই।' 

বিনোদ কিঞ্িং বিল্ময়ের সহিত 

জিদ্তাস করিঙ্-_কেন? বেস্ ত। দেখ 

দেব এ ছবি-খানি কেমন মজার! কৈমন 

একটী--, 

“আমার কিন্ত এ খান সকলের চেয়ে 

জঘন্য বোধ হতেছে।॥ 

এবার.বিনোদ হাসির উঠিল।ঠবট্রে! 
তোমার বুঝি কাপীঘ'টের মা কালী 

না হলে আর কোন ছবি ভাল লাগেনা।' 

“তা যাই ছোক, কিন্ত ভাই তোম্ধর 

ছবিগুলি অতি শিশ্রী। এ রকমের ছবি 
আমি আর কখন দেখিনি ।” 

বিনোদ হানিয়া! উঠিল ও .তাঁছার 

্ হাশিম হরই 

১৭৩ 
সরদার হবার সর 

দাড়াইল। গড় রাতিতে আমি বাঠাঞ্ে 

দেখিয়। ভীত হইয়াছিলাম। এ সেই 
অর্থাৎ বিনোদিনীর 'নিষ্ঠার- মারী।; 

নিষ্ভারের» তখনকার” বেশভৃঘা অচি 
অন্তত দেখেলাম+ যে সময়ের কণা 

ধলিঠেছি, তাহার প্ররে সেরপ বেশ-ভৃষা 

অনেকের অনেক বার দেখিয়াছি (তুগি 

কখন দেখিয়া কি না কলিতে পারি 

ন1) ? কিন্তু ইতিপূর্বে আমি সেরূপ কখন 

দেখিগাই। তাঙার তুই পায় আটগান্! 

মল, হাতে অলঙ্কারের ,লেরখশমাত্র নাই, 

নামিকার তিলক দেবা, পরিধান 'াট 

আঙ্গুলের কমনয় এক কাল! পেড়িয়। 

শাটী। এই অস্ত বেশে আমাদের সদ্দুখে 

আগির়। সে দাড়াল ও তাহাকে দে'খযা 

চঠাৎ আমার গার ভিনরে শি$রিয়া 

উঠিগ। হৃতড়াগিনী আমার দিকে 
না চাহিয়া বিনোদিনীকে সম্বোধন 

করির। গলিল-«এত হাসি কিসের 

গে! বিনোদ ?, 

টি 

সা ০ টু হানে 

০০: ৯ শশা শিপ পি ১ পসিস্্পোসপাপিসপেশত পা স্সাশাসপস্পশশ্তাপশিপিদ শী পাশপ্পশপহ পাশা পিপাক্পিপটিপাাসপেীসিপী পরস্পর আপা লিপ পপ পা পাস পি পপ স্পর্শ ৯7 ০ লা সস পা পাত? পালিত 

“কিছু নগ) দিদির সঙ্গে-ছবির কথ! | 

হতেডিল।+ ্ 

দির সঙ্গে দিদি কেন, 

« দেখতে পাচ্ছ না, চোক্ নে ? 

€চাকু থাকবে না কেন মা? বুড়ো 

ছাব্ড়ী৷ নই যে চোক্তে মার! খেয়েছি ] 

তবু ভাল'বে এত দিনে' তোর একট! 

দিদি জুটুলে | দেখে! ধেন দিদিখণি 
কোন গুণ জান না করে?।। 

এই রগিয়। লে তিথ্যক্ দৃষ্টিকে! 
খ্রি 

আমার দ্রিকে' এক বাঁর চাহিয়। চলিয়া 
শা শ্দ 

৫০৯, পপ শপ শ্পিসিলি পপ এত উপল? পা টি টাকা টি স্টিল শি শি 2 

র র 
বা 
1 

॥ 

৪ 



»৪ ৃ 

| 

চচ্তা আমি মুখ “অবনত করিয়া 

| রছিলাম__গিলোদের, ছানি ছানি: মুর 
| খাণি ঈষং ক্লান হইটল। জামি-স্পষ্ট 

| বুঝিতে পারলাম যে“ নিব্যার মাপীর * 

কথায় বিনোদ তাং বিরজ এ লজ্জিত 

হইয়াছে । পে কোন কথ। কহিল 
না), আমিও ফোন কথা কহিলাম নাঃ 

অথচ উভ'পার মানগিক ভাব উভতগ্নেই 

স্পঞ্জ যুখিতে -পারিলাম। এই অবস্থা 

কত ক্ষণ শ্বয়ী হটত) বলিতে পানি ন1। 

কারণ অহিলছ্ধে একটা নূতন বিষয়ের 
উত্থাপন হুইল। 

তাদুী অবস্থায় আমর] বলিয়া! আছি, 
এমন নময়ে আমি দেখিলাম ষ্ে, মাতু 

ও বিমোদের মা আমাদের দিকে 

| আসিতেছে । মাতু কিয়দ,দর আমির 
বারাগায় এন্ধপ ভাৰে রহিল, যেন লে 

কোন কার্ধোে বাপৃত বহিয়াছে '-- 

তাহার ভ্মী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া 
বিনোদকে সম্বোধন করিয়। বলিল-_. 

| ও বিনোদ । এত বেল! হলো এখন'ও 

নাইলি নি, তোর কি ক্ষিধে তৃষা 

নেই।? বিনোদ একটু আব্দারের স্বরে 

ঘা উত্তর করল-- কত বেল। হঞ্টেছে গা? 

সব বেলা. কি কুপিয়ে গেল? “য। 

পর 

। 

এ নৈ 

এই বলিয়া বিনোগের মা আমাকে 

বলিল ভুমি কেল, ম1. ওয় সঙ্গে কই 
( পাচ্ছ? বেলা. হে. ্দলেক হয়েছে, নাও 

টু. ) 8 
ডি ছু 

৮ রা রি হু 

“. “স্কট! কথা. খল্ছিলেম»কোষ্যর 

থাঁওরা জাওয়ায কিহবে 7 

“কিজানি? বাক্য হবে ।$-বস্তঃ, 

নুতন স্থানে নূতন লোক্ষের দধো আসি- 
রাচি। এখানে যদি কিছু দিন, অন্তত্তঃ 

ছুট চারি দিন, থাকিতে হয়।তাছ। হইলে 

নব নূতন পন্তন কর চাই”--ইত্যা্গি 
কথা আমিয়। অবধি এক বারও আমার 

মন্তকে প্রযেশ করে নাই। উন্মস্ততা- 

চক্রে যাহার! বিঘৃর্ণিত হইতেছে, তাহার! 
কি কোন কালে ভবিয্যতের দ্বিকে 

চাহির। দেখে !1-খিনোদের মা বলিল- 

+যা ছয় বলে ত হবেনা। একট৷ 

কিছুস্থির চাই ত।৮ 

“কি স্থির কর্ব, বুঝতে পারছি নি। 

মাতৃ কোথায় গেল? 

“মাতু এখনে আছে। আমি বল্. 

ছিলেম কি--মিছে মিছে আর কষ্ট 

পাবে কেন ? আমাদের--। 

« তোমাদের কি ? 

' বল্ছিলেম যে সেই ভ আমাকে 

কি মাতুকে বাধতে হবে, তবে তৃমি 
ছেলে ধ্ানছুষ মিছে মিছে আর কেন” 

আমি এত ক্ষণে তাহাব কথার ভাব 

বুঝিলাম। কি আম্চর্ধা মাতৃরা অঙ্গ 

জানিস্তৃই কর মা, কথ! তুন্ধিনি। | পাক করিবেঞ্এবং মেই জম্ম আমি গ্রন্থণ 
আমি স্থির ভাবে ভত্তর | করিব। 

করিলাষ--. 8 

«ত1' কি কখন হয়ে থাকে $? 

. কেন, ঘোষ, কি. ভান 4. বিশ, | 
জু. 'হ। এই যে ঝাই 48. ০: ৮87 সু বিশ্বেফছং ভুমি দ্বেলে ঘাজন---জানার 
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৮ ০৯৯ এ লাপপি এ ৃ 

“রা হণ) ১২৮৮৭ 

৯২৯৯ ০৬ 

শি 



র হ।রগ) ১২৮৮।* 

| ছিন্যেষ যে.তুমি এ সে--ভার-হ্বার কষ, 
ৰ (কি, রি 

| এই মক হাত প্রবেশ করিব 
আমি তাহার মুখে দিকে চাহিলাম) 

কিন্ত সে আমাকে কোন কষা ন 

| বলিয়া,তাহার তর্সীকে জিজ্ঞাস! খরিগ-- 
| “কি হয়েছে? 

| “এত বেলা হয়েছে, তূই ত কিছু 

দেখ্বিনি। আমি ওঁকে ব্ল্ছিলেম যে, 

(উনি ছেলে মান্ুধ, বিশেষতঃ কখন 

ূ অভ্যান নেই, উনি আর কেন কষ্ট 

করে? 

আমি এবার একটু উদ্ধত স্বরে ব্লি- 

লামা হব'রনয়, বারংবার সে কথায় 

দরকার কি?” আমার বাক্যাবদান 

না হইতে হইতে, মাতু বলিল--.' তা 

বৈ কি-না, না, কষ্ট কিসের? আমি 

সব যোগাড় করে দেব। তুমি রাও ।” 

তাহার ভগ্নী জিজ্ঞাসা করিল-__কি 

যোগাড় কর্বি বল্ দেখি? 

| »হেছেন, ভাবনা কি 1? এই বলিস! মাতু 
॥& তাহার ভগ্মীর মুখের উপরে অর্থ-পৃর্ণ দৃষ্টি 
| নিক্ষেপ করিল এবং মেও তজ্জপ 

| দৃ্ধিতে মাতুর দিকে চাহিম্া। একটু 
ইতস্ততঃ করিয়া খপিল-_- . 

“মাছেন ত? কিন্ত তিনি কি এত, 'কষ্ট 

| নেবেন? আহি তাই জাব্ছিলেষ $ 

আবি উত্তর করিলাম-..'না, তারই ক 
দরকার কি? €তঃসারা, 

উট ৬8 2৮৯৮ 23০৯২১234৮4 তি 

আমায় জীবনের ইতিহাস | 

কক ভাব! 

ক পপ পা- 4৭ 
] 

ঠা পাস, হসহলাতক ্ ল 

১৭৫ 

কেন ?_মামার* নিজের ত ছা পা 

জ্াছে।” যাড় বলিল-- 

বানা হবেজ্দা ? রোজ ৩ তাকে ফেউ 
বলতে যাক না।--আর তিনিও কিছু 

এমন অনানুষ নন৭ একথা জানলে, 

তিনি কত খু'স হর্বেন।: 

“তবে যা ভাল হয় কর্ণ গরিবের 

বাড়ীতে উনি পার ধুলো দিয়েছেন, 

দেখিস, যেন কোন রকচম় কষ্ট না হয়।। 

এই বণিতে বলিতে মাতৃর ভ্ী নিষাস্ত 

হইল। 

আমরাও উঠিলাম। মাতৃর এই 
বন্দোবস্ত আমার ভাল লাগিল ন1) 

কিন্তু কি করি)তাহাতেই সম্মত হইলাম! 

ইঠার পর যাহা বাহ! হইল, তাছাতে 

বলিবার বিশেষ কিছু নাই। একটী কথা 

শুধু বলিব। পান করিধার সময়ে 

ও তাহার “নিস্ত[ুর মাপী” (হতভাগিণী 

তখন কাধ)5বশতঃ সেখানে আলিয়াছিল) 

একটা ব্যঙ্গোক্তি করিয়া! চলিয়া শেল। 

আম্সি তাহাতে লজ্জিত হইলাম, ও 
বিনোটর-ফুপ ঈষএ-তঞ্চিগ্র বর্ণ, ধারগ 
করিল। ঢিল মে কোন উত্তর করিগ 

না) কেবল হতভাগিনী পশ্চাৎ, ফিরিলে 

ঢাছির। দেখল 1 ৃ 

এই রে হাসিতে দিতে সেই | 
পা? 

১ উইল এলি পট সত ৯ ২ শশী শি টি শীশীি তি পিসি চিগ্পারােঞ্টকন্ঞ্ 

মা 

কলের জল্জ দেখিয়া! মামার বড় আশ্চর্ধ্য | 

বোধ হইল। পৌতুকপ্রিয়। বিনোদিনী | 
' তাহাতে ন। হাসিয়। থান্কিতে'পারিল ন| 

“কেন, বাড়ীতে এক্ষ জন বামনের মেয়ে | 

' ধক্ষেন গা? এই উপকার! কি ষ্টার | 

০৮ শাল আপ পাশ 

সিসি তাপ াীপাাাাাটশশীশশিশািশশীশীশ টি টা শশশিশিশিশিটিি শশী শাশিাশেশীশেশশীী শশা শি 7 

এ ে 

স্পিন তিল 

এক বার তীক্ষ দৃরিতে তাহার দিকে» 



র 
! 

| রকমে কাটিয়া গেল। উত্তাল-তরঙ্গারিত | সেই মনোহর চক্ষু ছুট উদ্লীলিত হটল-_ 

৮০ পল তি 

্ সার সস সহ-৯-৯৮১ ০ ৯ ৫০. 

র 

॥ 
১ 

[১৭৬ "? আরাদর্শন। শাবগ, ১২৮৮1 1] 
৩ 

| রহিল। ভবিষাতের অন্ধকণর-্ছায়ার হুই একটী কথ! কছিতে আরম্ত করিল। 

| পরিবর্ষে অননুভূত-পূর্ন পৌর ফিরণে | অচিন আকার তাহার মধুর কণ্ঠ ববি 

| কন্মাসমাপন করি বিশ্রাম ভুরিতেছে । 

(প্রহর হাদ়-মিডকর চক্ষু ছুটি মুদির) 
(আধিণ।' আমি বিজন কিলার... 

শপ পাস ৮ ৮ পাও সপ তপতি শী 
বনজ আশ 

চি এপ) এর এ এ ও 

দিনের প্রাহঃকাল & মধ্যক্ক এক ।'“বিনোধ, ঘুধুলে নাকি ? অমনি কাহংর | 

সমূর্ধ কিয়ংকাল ত্তব্ধীভৃত হইয়া | 'না, খুমোকো কেন? খিনো৮ আবার | 

চারি দিক হ'ন।ময় গলিয়া বোধ হইতে | ম্পষ্ট হইছে লাগিল, কথা ছ্ুরাইয়া গেল 
লাগিল। বিনোদিনীর প্রফু্প মুখ-থানি | ও 6ক্ষু মুদিয়া আসিল। আমি আবার 

দেখিয়া, তছার মধুর কথা গুলি শুনিয়া | গিও্তাসা করিলাম_ঘুষুলে ?” “কৈ, না' | 
চক্ষু ও কর্ণ ভুড়াষ্টয়া গেল। কলিকাতার | মিষীপিত চক্ষুতে এই কথা বলিয়া 
অপূর্ব শোভা দেখিয়। ভাদয় বিসুগ্ব' হইল | বিনোদ আনার দিকে ফিরিল ও তাহার 

ও নুন স্থানে আপিয়া আমার অতীতের] দক্ষিণ হস্ত-খানি আমর কে সংলগ্ন 
শ্বতি কিয়ৎ কালেব জন্য বিলুপ্র-প্রায় | করিয়। নিশ্চেষ্ট হইয়া! রহিল। আমি 

হুইল। তায়! বুথ, হায়! শাস্তি, হায়! | আর তাহাকে ডাকিলাম ন!। 
ধোর অন্ধকার রজশীর তড়িজ্লত1,- | নিদ্রাকর্ষণে কিনোদের মুখ্ীতে কি 
*তভাগিনীর ক্ষুত্র আকাশকে গাড়হর অপূর্ব হুপ্সি্ধ লাবণা-রাশি দেখা দিল! 

নন্ধকারে আচ্ছন্ত করিবার অনয কেন | সেই সদাংপ্রন্ক,টন্ক স্থল-পদ্মের মত 
অদিয়াছিলে ! মুখখানি বারংবার. দেখিয়াও আমার 

বিষম সন্দেহ। চক্ষুর পরিতৃপ্থি হইল না। শশিঞলার 

মধ হু-কাল অঙীত হইরাছে । স্নীল | মত তাহার নেই ক্ষুদ্র স্থবিমল ললাটের 

আকাশ-পটের দক্ষিণ ভাগের মধ্যস্থল | উপর দিয় অতি স্থাক্ম কৃষ্ণ তেখার ন্যায় 
হইচ্চে হৃখ্য কিঞিং পশ্চিমে ঢলি$1 | বন্ধগোন্মত। আকুষিত ছুই"এক গাছি 

পড়িয়াছে। বাড়ীব নক/লই সাংসারিক | কেশ নিমীলিত চক্ষুব উপরে পতিত 

হওয়ার কি সুম্বর দেখাইতেছিল। 
আমি অবাক হইগ| স্থির দৃষ্টিতে সেই 
রূপ-নাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, 

অসার ভ্রম হতে লাগিল যেন কোন 
এন্্রগাপিক চিত্রকর, তুলিকা-মুখ-বিনিঃ 

দিতে লাগিলাঁম।' ক্রশঃ তাহার গলপ | স্ঠৃত শব্যার উপরে এক নুুপ্া ফোড়শী 
সুরাইয়া আপিল--ক্রমশঃ তাহার সেই ] অন্পবী চিন্ত্রিত'কারিয়। রাধিরাছে। আমা ৃ 

হৃদয় শ্রকেবারে বিষুদ্ধ হইল । আবি || 
কিযে দেখিপাম, 'বজিতে পারি না) বে 

০ পেন নানি 

এবং ' আমি ও বিমোদ ছুই জনে এক 

শধাায় তাহা? ঘরে শয়ন করিয়া 

রহিয়াছি। 'িনোক্ কত গল্প করিতে 
লাগিল, এং আমি তাহাতে শুধু সার 
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 প্তঙ্থিভা-বলে কবি স্বর্গ মর্ডা, 'পাাজ 

| একত্রে দেখিতে পান, থে গ্রতিভাঞবলে 
ও ূ তিনি অ্ধে নবর-চক্ষুকে গ্রকৃতির শোভা 

শিমোছিচ* করেন) ঘেই অমান্ধৃষী 

প্রতিভার এক তিল হদি,এউ জড়-ত্িকে 

বর্তমান থাকিত, দাহ] হইলে, বলিতে 

. পারিতভাম, কিরপে ন্ুযুগ্তা দ্পনীর করা 
| বর্শন করিতে হয় । 
ৰ বিনোদ অকাতরে নিদ্রা মাইতে 

| লাগিল, এবং আমি খিষুগ্ধ-চিত্তে তাঁছাকে 

। নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।  এএট 

। অবস্থায় কিয়ং কাল অক্ষিবাহিত হইলে 

। পর, ক্রমশঃ (কেন বলিতে পারি) 

এক এক বার ক্কেমন করিতে লাগিণ। 

এই নূতন ভাব এত সুক্ষ ও ক্ষণস্থায়ী হইয়া 

দেখ! নি লাগিল যে, আমি শীঘ্র তাহ! 

ূ বুবিতে পারিলাম নাঁ। সুনির্মল জোংস়া- 

| ব্ভুষহা শারদ রজনীতে “সেখ ও 

আলিয়া চক্্রকে ঢাকিয়া ফেললে, 

৷ অকস্মাৎ যেমন মেদেপীর .গুফুল মুগ 
ছায়ারুত হয়, ও মেই ছার়। ন1 দেখিতে 

দেখিতে, যেমন তখনই অন্তপ্জিত হয়, 
তক্মরপ ক্সামার মনে এক এক বার 

' [ব্ষ.দণ্ডা্া পড়িতে আরস্ত হইল। 

| ক্রমশঃ সেই ছার! স্থারী ও গাড়তর হস্টুতে 
 লাগিল। চক্ষু ক্রমে ক্রম খিনোদিণীকে 

| পরিত্যাগ করিয়া লন্ুখস্থ দেউলের 

| উপরে সংস্থাপিত হইল ?: অথচ তাহার 
| গ্রতিমৃত্তিৎ অহ্ক্ষণ অন্বশ্চক্ষায় উপরে 

এ] বর্তমান রহিল। তখন আমার বোধ 
৪ ০১৯১ স্পস্্থাতা 

শর স্পস্্্স্্্.পস্এ্পস্্পপসস্েস্পস্ঞস্থ 

শন শি 

আমার হুদয়ের ভিতরে থাকিয়। থাকিয়া” 

আমীর জীবনের ইতিহাস। ্ 
টিটি ১১৩০ 

হইতে লাগিলেন বি. হিল) এখন | 

ভাঁহা নাউ ঃ তাঙ্া না পাইসেঃীবন-ভার 

বহুল করিতে পারিব না-যেন আটা 

গুড় পদ্ধে শায়িত হউয়। এক অকুল 

সমুদ্রে ভরসা শ্লিয়াছি ;8 কোথায় 

যাইতেছি, কি হইতেছে, কিছুই জানি 

না], জানিবার €কান ইচ্ছ।ও লাই )-- 
যেন শিশ্বমংসার এক বিশ।ল মরুতে 

পরিণত হইয়াছে, তাহাতে আর কেছ 

নাই, শুধু আমি ও আমার গার্খে 

বিনোর্দিনী। বিনোদিণ]ু 14 আহা, কি 

হাসি হামি মুখ খানে, কি জুন চু 

ছটী। তবু তেমন নয়, তেন আব, 
হবে না!--সর্ধভাগিনী হইল।খ, 

হায়, তবু, পাইলাম না। আর কি! 

কখন দেখিব ?--দুরাশা-মাত ! ঝ] হারে ! 

বলিব? বুঝবে কে? ফণনও । 

আগুনে জলে নাই, পে'ক্কি কখন 

আগুনে আল যুঝতে পারে? অদৃঃ এক 
বার হুগ্রসন্ হও । বস কষ্ট দিগাছ) | 

আর কেন! একবার দেখিতে ৭1 ও-- 

ভাধি+ চাহি না, এক বার শুধু দেখিতে ূ 

দাও। পরে যাছা ইচ্ছা হয়, কিও। 
উচ্ঢা হ হর্রোডিয। লই৩-স্সে9*ভাল) 

তু প্রাণ শীতল হুইন্ডে। তবু ্ণ 

বুঝাইতে পারিব যে, আম]ুর কতক ফল 

ফলিয়াছে। সেই” শেষ দেখাঁ যঙ্গি | 
জানিভে পারিতাষ, ভাহা হইলে, সাধ 

নিটাইর! এক বার দেখিয়! লইতাষ । 

তাহার পার ধরিয়] বলিহাম--“এক বাণ 

দাড়াও, এক বার তাগ করিয়া দেখি।' | 

85555555555555555555775555555555555555555555775555 



| ৯৭৮ 

জন্মের মত তাহাকে দিতাম, আর 

| মনের ছংখ এক বার বলিতাম। ম্ে 

নহিতল অভাগিনীর ছুংখ জগতে কেউ 

বুঝে না, তা বেশ খানি) কিন্য কখনুও 
| | বলিতে পারি নাই-_ন্ে যেন মুখ চাপিয়। 

শী স্পীশী উল পাশ 

ধরিহ। 
|] হইল। চির-ছুঃথিনীর ছুঃখই 

কেবল নার হইল। এখন আর কোন 

আশ! করিতে চাহি ন--গুধু এক বার 

যেন' জানিতে পারে যে, সমুদ্রে ঝাপ 

দিয়াও, শাহাতে খুজিয়া পাইলাম 
ন।1”--হরি! হরি! 

এই রূপে নির্ব্বাণ-গ্রায় অগ্নি কাবার 

জলিয়! উঠিল-_-কত ক্ষণ তাহ! নিবিয়া 

থাকিবে! ইহার আর এক ঘণ্টা পূর্ধে 
হৃদয়ে যে শাস্তি অগ্নভব করিয়াছিলাম, 
তাহা এখন কোথায়? €সই, অন্ধকার, 
সেই বিষাদ,_-সেই লব! তাহার উপরে 
নৃতন চিস্তা।--'কি করাত আদিলাম? 

ভাবিয়াছিলাম, এক বার কলিবাতায় 
[যাইতে পারিলে হয়। তার পর কি 

প্র হইল 1_হতভাগিনীর মরণ কি হবে 
] ন1? ঘরে বলিয্বা মনে করিলাম, কলি- 

কাতামু অবশ্যই--পাইব। কাঁইকাতায় 
ত আমিলাম।৪ রাত্রি গেল, একটু পর 

ূ দিনও যাইবে, মামার কি হইল? 

| এখনপ্ “কি আশাঁয দরিয়া মরিতেছি, 

| বলিতে পারি না)” ক্রমশঃ চিত্তাত্রোত 
| ঙ 

অন্য রূপ থারণ করিল। “এখানে 

 ককহিয়াছিঃকিস্ত এক মাত ছাড়া--শরাণ্) 

[খিনো, সে ফ্ছি পর ঠা মু া 
আপিন সপ ভিপাশীশ্০ তিশা স্পট তল শিট না পিসি? 

হি রত বি 

তার্য্যদর্শনম । খআঁষপঃ ১২৮৮ । | 

যত আশা. করিলাম, সকলই. 

করিয়া 

ৰ সেই 

বিমোদের ঘরের আসবাব, ইত্যাদির; 
'ষহিত মনে নানা সন্দেহ আলিতে 

আপনাক কলিবার কে রাই! আ[র- 

মাস কোথাক্গ নিল, তাও” আমার, 

হঠাৎ বোধ হইল, বেন নিদ্রাশিবিহ্বগ। : 

রিনোদিনীর জ্বর দাকুষ্চিত হইয়া । 
মানাকে স্কিরঙ্কার করিয়া! উঠিল ঃ এবং | 
তৎক্ষণাৎ চিন্তার গতি গ্রতিকুদ্ধ হইল। 

মাবার ভাবিলাম-“মাতু কোথায় 

আনিল, তাই বাঃ গু আবার বোধ 

হুইল, যেন সেই ভ্রকুটা দেখ! দিল। 
আমি তখন মনঃশ্ব কবিলাম--কোন 
চিন্তাকে জয়ে আসিতে দিব না; 

সেই উদ্দেশো একটু ঘুমাবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলাম ।- হায়, চেষ্টা ও যত্ব 

সত আর সর এস পচ 

কে কবে নিদ্রাকে 

করিয়াছে! চক্ষু মুপ্দিয়া রিল, কিন্তু 

মন কোথায় ঘুরিতে লাগিল, তাহা কে 

বলিতে পারে ? কিয়ৎ কাল আমি এই 
অথস্ছায় শয়ন করিস্তা রহিলাম। এই 

সময়ে উত্বর দিকের একট! জানালার 

ভিতর দিয়! অত্বাস্ত শীতল বাতাস 

বহিতেছিল। আমি আন্তে আস্তে 
উঠিলাম,--পাছে বিনোদের ঘুম ভাঙ্গিয়। 
যায়, এন্ন্য জানাল! বন্ধ করিয়। পুনরায় 

চক্ষু, যুছছিয়। শুইয়া রহিলাম। কিন্ত 

কিছুতেই খুন হইল ন1।-_বিনোদের 
হুতভাগিনী “নিস্তার মাসী”-- 

লাভ 

এস এ কস সা পপির পপ পপ "পপ আপ আপ শপ পা পা আপ পি 

পস্প শে এ সাপ সপ ্প 

শি 

লাগিল। এক এক:বারং আপনাকে । 

জাঁপনি তিরস্ক(র করিতে লাগিলাম, | 

কিন্ত হবু দেই লন্ষেছ/--কোন মতেই | 
তা! ঘুটিল না। 

শত শসা প্সপপীশ পপ আল শাশিপসিটিীটিট 27 তি আতটিশিল শত শী তি ০৩ 



০ 

শ্রাবণ, ১২৮০৭ আমার জীবনের ইতিহাস । ৩৪ 

৬ এই অবস্থান কিয়ৎ কাধ অতিবাহিঞ্ 

হইল । ক্রমশঃ শরীর ছট, ফট. করিতে 
লাগিল-১কোধ হইল যেন- তীক্ষ কণ্টক- 

শয্যায় শয়ন করিয়! রহিয়াছি। একবার 
| পাশ ফিরিয়া শুইলাম, আবধর আক এক 

৷ দিকে ফিরিয়া গুইলাম, কিন্ত কিছুতেই 
| আরাম বোধ হইল না। অবশেষে 
(নিঃশকে বিছানা! হইতে নামিলাম; 
এক বার পশ্চাতে মস্তক ফিরাইয়। 

বিনোদের দিকে চাহিলাম, ও তখনই 

৷ ঘরের ভিতর হইতে বারাায় আলিয়া 
 ধাড়াইলাম। 
৷ ভখন বাবাগায় আর কেহ ছিল না 7, 

কেবল "একটা স্ত্রীলোক (ইহাকেই 

বিনোদ প্রাতঃকালে “ভূবন মাসী” বলিয়া 
ছিল) আলুলাফ়িত কেশে বারাগায় 

যেখানে একটু রৌদ্রআসিয়াছিল, সেই 

খানে বসিয়াছিল। ভুবন আমাকে 

' দেখিয়া ধীরে মন্তকোত্তোলন করিল, 
সাহার কেশ-ছার ললাট ও মুখের উপর 

হইতে সরাইয়] দিল, এবং ছঈীষৎ শির- 

শ্চালন করিয়া অতি নম্বরে আমাকে 

 বপিল-ণ্এখানে এসো! ন1।' তবনহক 
| প্রাতঃকালে আমর! যেখানে দেখিয়া 

ছিলাম, তখনও সেই খানে । সে স্থানটা 

তাছার ঘরের ঠিক সন্ধুথে। অপ্ধের 
' মে দিকে খাইবার প্রায়ই প্রয়োশন 

| হয় না। আমি ভুবনের কাছে যাইলাম 

ও সে আমাকে তাহার ঘরের ভিতরে 

১ লইয়া চপিল। আমি আপিয1 গ্বধি 
[ প্রাঃকালে এক বার শুধু তাহাকে 

রঃ 

1 
রঃ 

্ 

শপ সপ শি সী সদ 

১০ মি 

০০০ 

২ পেশী পল সাপ ৩ ২০০ পালাস্গা শি 

১৭৯ 
সি 

দেখিয়াছিলাম,*্তাও ভাল করিয়। নছে ৃ 

সতরাং' বলিতে হইলে, এই আমি | 

তাহাকে প্রথম দেখিলাম । ভুবনৈর | 
বন্ষপ অদ্থিক নয়--চব্বিশ পচিস হইবৈ | 
এবং লৌদ্দর্যে "বিনৌদিনীর অপেক্ষা | 
নিষান্ত নাম নতহ। কিন্তু ভূবনের | 
সৌন্দর্যা অনা রকমের । বিনোদের | 
রূপ ঠিক যেন ধালার্ক-রাগ-র্ধিতা উবার | 
ন্যার়-_-উজ্জল, প্রফুল্ল, সদ হাসি হাঁসি, 1 
চিন্তাশীন্য। ভবনের ঠিক ইছার 
বিপরীত। সন্ধা-সমাগঙষে বিশীল প্রাপ্তর- 
মধো প্রকৃতির যে শোভা, তাহাই ূ 

তাহার নৌন্দর্যের যথার্থ উপমান্থল,-_- 
অন্ুজ্জল, প্রশান্ত, স্থির, গার্ভীধ্যময়। 

মুখ-খানি প্রভাত-কালীান পূর্ণশশীর সমান 
চক্ষু ছুটি স্থির ওচিন্তাশীল; অক্গ আভরণ- 

শুনা) ও, নুশ্ম কেশ-গুপি যত্বাভাবে 
বন্ধনোন্বা ক। ভুবনকে দেখিবামাত্রেঈ 

বোধ হয়ষিযেন খ্বহার হৃদয় কোন গভীর 
চিন্তায় পরিপূর্ণ, এবং গ্রেই চিন্তা-ভার 

লে, তি গোপনে দিবানিশি বহন; 

করিতেছে । আমাকে সন্তাষণ করিবার ূ 
সময়ে যগনুকসে একটু হালিল,সে হাসিটা । 
কি মধুর ; কিন্তু তথাপি আমার "বোধ | 

হট ধেন সে থালি-টুকু* অনেক কষ্টে ূ 

তাহার মুখে দেখ। দ্রিমটছে ২২ 
ভূবন অতি আদরের সছিত আমাকে | 

এক খান্্ চৌকির উপরে বসাইল ও 
আপনি আমার পার্থে বসিল। ঘরে 
প্রবেশ করিয়াঃআমি এক বার চ1রি দির্কে | 

চাহিলাষ। (দবিলাম,জিনিষ-পন্র নিতান্ত | 



১ পপ পপ, পা শশা শি শশা টিপ 

৯ ৯২৯৭, ্ 

শা ০ 

: 
ূ 

অল্প দছেঃকিস্ক বিনোদিনীর ঘরের পারিস 

] লাছিল- জিবনে ভূমি এমেছ,আমাদের 

ূ ভোমার সঙ্গে আগ।প করা, 

| তোমাদের যৃত্ব আমি জন্মে ভুলতে 
| পার্ব ন1।-মাতু কি তোমার দিদি 

এ 7৮২ সা শি সখ ০ হস 

১৮ আধ্যদর্শন | খপ্রাবণ, ১২৮৮। 
এ বা পোস্ট হিপ বি পিজি শি ভহা৬-০স্পহি জি হস জা» ৮৬ [হাটি 

এমামাকে নিরীক্ষর করিল; পরে বলিল, 

খানে আর কত দিন থাক হবে ?, পাটয কিছুতেই লঙ্ষিত হইল না.) 
দেধিলেই বোধ হয়, যেন গৃহ-দ্বামিনীর | “তার কিছুস্থির লেই।. হয় শীঘ্রই 

নম্পূর্ণ যত্বের অভাঁব'। ভূবন 'বলিলহ- | যাব।' +, ট 

“কাল ভাই! তুমি এখানে এলেছ, এ 'ক্ছু দেরি স্বলেই বা বিশেষ ক্ষতি 

পর্য্যন্ত ভোমার সঙ্গে এক বারও আলাপ | কি? মাতু দিদির সঙ্গে তুমি এসেছ, 
করুতে পারি নি। কিছু মনে করো না।' | বাড়ীর লোকে অবশা তাত জানেন, 
ভূবনের কথ। গুলি আমার কর্ণে অমৃতের ূ এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ভুবন আমার 

সত প্রবেশ করিল। আমি উত্তর ূ দিকে চাহিয়া! রহিল। আমিকি উদ্তর 

ৰ করিলাম-- দির, শ্হিব করিতে পারিলাষয না। পবে 

“আদিই'বা কোন্ আগে এলে আলাপ ইতভ্ত ৪: করিয়া বগিলাম-_ 

কসিছি ?, “ই,1-ত1 অবশা জানেন--তা নৈলে 

“ছোমার ত আগে আলাপ কর্ধার্ | 'ক--ঃ 

কথ। নয়”হুদন ধী:র ধীরে বলিতে | ণবে বিশেষ যদি কোন কষ্ট ন| হয়, 
ত পচ মাত দিন আমাদের এখানে না। 

হয় থাক লে।--কশ্িকাতায় ভোঁনার 

কিখিশেব কোন বরাত আছে? ভুবন 

উত্তরের অপেক্ষায় আবার পির দুপ্রিতে 

আমার দিকে চাগিয়। রহিল। 

নি1--বিশেষ কিছু বরাত নেই ॥ 
“তবে হঠাৎ এখানে-- 

"আমি এক বার যাতুকে বলেছিলেন 

যে, আম কখন কলিকাঠা দেখি নি। 

তাই মাতু আমাক” 

“সামার যোধ হছুর--অবশ। আমি 

ভাগা॥। আমাদেরই উচিত, আগে; 

'এথানে এসে অবধি আমিকত যে। 

ূ 

1 

সুধী হয়েছি, তা বগতে পারিনে। | 

ৃ 

ূ 

হয় ?? 

ভুবন একটু ইতন্ততঃ করিয়া বলিল, 

““হপানদিদি বটে-বিশেষ ছু নয়।+ 

( পরে মে স্থির দৃষ্টিতে আমর মুখের দিকে 

চাহিয়া, দিজ্ঞাসা" কবিল-মাতু “দির 

সঙ্গে তোমার কেমন ক'রে আলাপ হ'ণ | হচ্ছে যে, বাড়ীর লোকে ভান্লে পাছে 

'মাতু অনেক দিন আমাদের, বাড়ীতে : মম তে না দেন, এই ভয়ে তুমি না 

আছে। বগে এসেছ” বলিয়া! ভূবন আমার দিকে 

বটে 1'-ভুবন,আয় ফোন কথা না | একটু চাহিয়।রছিল। আমিও অধো- 

সাপ 

| বলিয়া এক্সটু-আম্চর্যা ছুই, এর বাক | ব্ধনে রহিলাম। সে আবার বপিতে | 

ঞ্ 

টিউন কু রর শর সপ 

৬ পা আশ এপ্স পপ পপ পপ পাস? সপ পাপী সি পপ পাপ শপ শা পীস্প প পপসজ পপ পাপা পপ শপ সপ সা ০০০ 

ৰেমন কবে জাগ্ব--কিস্ত আমার বোধ 

ূ র 
| 
| 



চল 

4 

| শ্রাবণ? ১২৮৮ | * 

ূ 

| 

: 

সাগর-পারে। 
৬ রসি অরিন সি ব্চি হর টি চপ ও ডি, এ ছি এস চিজ জো বারা পার এটি০০, সস এ ক আসর এত আগা পাতি 

১৮১ 
নু রী ঃ 

লঙগিব্র--'ছেলে : মানুয+-দ| - বুঝে প সন্দেহ ইইয়াছিল? ক্রমশঃ তাহা ঘনীভূত 
হঠাৎ এক কাধ ক'রে ফেলেছ। এখন 
অল্প বয়সে কখন কি এমন অবস্থায় ঘরের 
বর্ছির হস্তে আছে। আহ» এমন 

| কশ্বও করে £ এই বলিয়। ভুবন কটা 

নিশ্বাস ছাড়িল। সেই নিশ্বামের অর্থ 

কি, আমি বুঝিতে পারিলাম না? কিন্ত 
আমার দনে বড় আশঙ্ক! হইতে লাগিল। 

॥ মামি ভূবনকে বলিলা ম--- 

“তোমাদের কাছে যখন এসি ছ, 

তখন ভয় কি?" 

ভূবন এক বার কোন উত্তর ন৷ দিয়া, 

তাহার মুখ-খানি অন্য দিকে ফিরাইল। 

তাহাতে .আমার মনে আরও আশঙ্ক। 

হইতে ল্রাগিল। গত রাত্রিতে নিগ্তা* 

রের র্যাপারঃ পরে প্রাতঃকালে বিনো- 

পিনীব ঘরে যে সকল আনবাব, 
রি ঙ 

দেখিলাম, ইত্যাদিতে আমার মনে যে। 

হইতে লগিল। আমি একটু হাপিয়া 
ভুবনকে আবার জিত্তান। করিলাম-& 

চুপ কণ্ের়া গছিলেষে? 
ভূবন বন্ধিল--.না, ভয়ের কথ! বল্ছি 

নি, ভয় কিমের? *কিন্ত তুমি এখানে 

অধিক দিন থেকে] না1। বাড়ীতে তার 

ভাববেন--যত শীষ পার, কাড়ী যাবার 

চেষ্ট৷ দেখ।, 

ভুবঞগ বে ভাবে এই কথা গুলি বলিল, 
তাহাতে আমার বুকের ভিতরে কাপিয়া 

উঠিল। আমিকি বলিব, স্থির করিয়। 
উঠিতভে পারিলাম না। ভুবনও আর 
কোন কথ। বলিল না। এই মনয়ে 

বিনোদ হানতে হাসিতে ঘরের ভিঞরে 
প্রবেশ করিল ॥ হৃতরাং ভূখনের সহিত 

তখন আর,ঞ্]েন কগ! হুইল ন]। 

হ্াম। 

সাগর-পারে | * 

কে কামিনী একাফিনী রজনী গভীরে ?] এ মময়ে ব্ষ/ুদিনী এ বিরলে নি 
ছুই ধরে শির ধরি? 5 

ভালি'ছ স্থর-ন্মরি ! 

অধ্রল, মরি মরি নয়ল-মআসারে, 
অভল হুদুর তীম জলধির পারে! * 

নিশীথ সময়ে সবে ঘুমে অচেতন, 

প্রশান্ত ধরপী-তল, 
হন্ছির সাগর়-জল, 

প্রকৃতি-হুন্দরী এবে সুদিতণরয়ন। 

নি 

ব্যাকুল কবিয়। প্রাণ) 

গাছ দুঃখের গান, 

এঁনিজ্জনে একাকিনী পে ডুমি স্ধপসি | 
মধুর মুর বেণু বশীর ধ্বনি, , ০. | 

স্থানে উঠিল ধীরে 
চর্লিল নযীর 'পরে, 

শ্রবণে পশির| করে বাখিত অগ্তরে। 

অনৈক ছিন্দু-মহিল| ণ 

ত. শাশিশীিশি 

৮৮ 



শপ একি জোক পাি পু পরস্পর রি শিপ অনিিপহিানিউাজিউ 

শপ সবার 

আর্ধাদর্শন | 

নিন 
২০ পিচ উপিিল্প্ত ১ শতশত 

নাটব-চক্রিক। | 
( পুর্ব গ্রকাশিতের পর।) 

অথ নাটক-ভেদ। 
মুনিধর ভরত আঠাত্ত প্রাচীন, মি 

সভ্কালে জন্ম গ্রহণ করিয়া) লগ্বী- 

গ্বয়ন্থবর নাক প্রস্তন্ত করেন এবং দেই 

নাটক উর্ধশীকে শিক্ষ। দিয়া ইঞ্জের 

সভায় উক্ত নাটকের অভিনয় কগধান। 

ওগ্ন-পুধাণে, এই নাট শান্ত্ের অদেক 
কথ! দেখিতে পাগুয়া যায়) বেদব্যাসের 

লেখনী ত্র কল কথা উদগার করিয়াছে। 

কেছ কেছ বলেন যে'মহাত্ম! ভরত যখন 

ব্যাস দেবের অনেক পূর্ধ্ে জল গ্রহণ 

করিয়! নাটক ও নাটাহৃত্রের অবভারণ! 

| করিয়াছেন, তখন ব্যাসকত নাটাহৃত্র 

নকল ভরতের অনুকরণ বলিতে হইবে। 

মহাভারতে উর্বশী-পুরুরব1ৎ বৃত্তান্তে 

বেদখ]াস ভরতু মুনির কথা লিখিগ়াছেন। 

মহাকধি কারলদান আপনার কাব্য 

& নাটকাদিতে যাহ! কিছু লিখিয়াছেন,তাক। 
১০] 

| আআসৃত্বক নহে। ভিন কোন ই বা 

আশ্র্ না করিয়া? কিছুষ্ট লেখেন নাই। 
তিনি বিক্রমোর্ধশী জোটকে ভরত-্ফুনি- 

| প্রণীত লক্্মীদ্বয়দ্বন নাটকের *উন্নেখ 
| করেন । এজন্য স্পছইই বোধ হয় যে, 

মহ্াস্তা ভরই এই শাহের 

এ 

৯ মুনিবর ভরত দশবিধ 'নাটকের, ্্ 

| কার্যাছেন | ঘখা_মাটক, কাকা মাবনীদাববে বা হাধ্ব। | 

বামোগ, গমবকার) ডিম, ঈভাখুগ, অঙ্ক, 

বীথী ও প্রহছদম। এই দশবিধ নাটকের 
গার একটী নাম রপক। রীপকের ন্যায় 

মুনিবর অষ্টাদশ প্রকার উপরূপকের ছ্থা 

লেখেন। তাগাদের লক্ষণ ও উদাহরণ 

পরে লিখিত ছুইধে। এক্ষণে কেবল 

রূপকের বিষয় লিখিত হইতেছে। 

ভারত-্বর্ষে এই অআঞ্রবিংশতি প্রকার 

দৃশাকা ব্য পূর্বে পাওয়া যাইভ। বর্তমান 
সময়ে সে সকল গ্রন্থ আর পাওয়া যায় 

না। তবে ইংরাজের বছ পরিশ্রমে ও 

বছ ব্যয়ে তাহাদের মধ্যে অনেক *গুলি 

দবশাকাব্যের পুনরুদ্ধার কপিয়াছেন। 

মাটকের হৃত্র ও উদ্গাহরণ পূর্বে প্রদর্শিত 

হইয়াছে'। এক্ষণে প্রকরণাদি নয় প্রকার 

ক্লূপকের লক্ষণ লিখিত হইতেছে। 

ইছাদের দোষ-গুণ সহ্দয় সামাজিকগণ 

বিচার করিয়। দেখিবেন,। 

* 8 অথ প্রকরণ। 
প্রকরণের উদ্দাথান.ভীগটী লৌকিক | 

অথচ কবি-কলিত হইবে। 

কাম ও অর্থ-পরায়ণ হইবেদ। 

* খিনি অনেকাংশে নায়ক-যামান্য গুণে | 

বিভুখিত, হাক মাঘ বীররশান্ত। বেদ | 

0015 202065 

৮ ০৩ সো পাশা পিপি স্পিন 

* শ্রাথণ, ১২৮৮) | 

আদ্যরস ; 
ইত্রার, অঙ্গী এবং '্রান্ধণ, অমাতায বা! 
বণিক্ ইহাতে নায়ক হুইবে। উক্ত; 
নায়ক ধীর-প্রশাস্ত « অথচ সাপায় ধর্খ, |. 

ূ 

ৃ 
ৰ 
ৃ 
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| 
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ৃ 
ূ 
ূ 
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ৃ 



র | আব ১৯৯৮ 

করেন, তাহাকে পাপায-্ধশ-ফামাথ" 

পরায়ণ বলা যায় বিপ্র-নায়ক হট. 

হি 

ভি স্বর্গের নিমিত ধর্থাহ্ঠান করেছ, বং থাকা আরশ:ক। উদ্দাছরণ 
ৰ গুতআদির জন্য কাখ-রিপুকে' চরিতার্থ ! বঠস্ন্যসন্ততিলক ভাগ। 
॥ করেন ওঠ ভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় অথ ব্যাযোগ। 

ূ 

মৃচ্ছকটিক। অত 

মালতী মাধব। বণিক নায়ক ঘা 

পুষ্পতৃষিত। 

নায়িকা-ভেদে এই গ্রকরণ ভ্রিবিধ 

হয়। কোন স্থানে কুপশ্ী নারিক1) 
বথা--পুষ্পভৃষিত। ফোন খানে বার- 

বনিতা নায়িকা যথা -রঙ্গদত। কোন 

পপ পপ শেপ ২১৯১০ 

নায়িকা, বথা-মুচ্ছকটিক। 

অথ ভাপ। পু 
যাহাতে ধূর্ত নায়কের চট » ও নান! 

| অবস্থ বিশেষ-রূপে বর্ণিত হয় এবং 
ধাহার বিট * নামক পাত্র কার্ধ্যদক্ষ 

ও পণ্ডিত এবং যাহ! একটা মাত্র অঙ্কে 

| 

| 

| পরিসমাপ্ত) তাহার নাম ভাণ। আকাশ- 

॥ বচনে কথোপকথনই ইহার জীবন। 

॥ ইহাতে শৌর্ধয-বর্ণন স্বারা বীর রন ও 

| বৃতযগীতািপরারণ, ভাহান লাম বিট). 

| 1 আসনে উপচবশন করা, বীগাসামগল্ধরক |. 
৮ গানের নাথ গেয়পদ। 

১০৯ 

নাটক-চঞ্জিফা ] 

নায়ক বথা-"' 

স্থানে বারালন ও কুলকামিনী দুইই 

কোন গ্রন্থে বা সৌভ্াগাবর্ণন. সবার? 

আদ্যরসও বর্ণিত হইগ্না. ধাঁকে। ইহার 
ইতিবৃত্ত কবি-কলিত » এবং গেয়পদ 1 

| প্রভৃতি লানাঙ্গের কোন একটা অঙ্গ 

| * বহিনি সভোগ্হীস-সম্পৎ, ধূর্ত ধাক্পট্,. 

|: গোর্ী-মধো আমরবীয়, বেশোগচারে নব ৬. 

8 ০ নাম যায নাক; ধেদন হাম । 

৮৩ 

ইহ। প্রখাতি-বৃত, অল্প স্্রী-্গনে অলগ্কত || 
ও বন্ধ-পুরুধ-এযুক্ত এখং একটা অস্কে পরি- 
সমাপ্ত । স্ত্রী-নিমিত্ যুদ্ধ"্বর্নই .ইছার 
জীবন) আদণ, হাসা ও শান্ত রন ভিন 

আর সমব্ত রসই ইচাপ্ডে বর্ণনীয় এবং 

ইছার ধীরোদ্ধত * নায়ক হয় ধ্বেধঃকিংব। 

রাজর্ধি হইবে) যেমন স্েগন্ধিকা- 
হরণ ব্যাাযোগ। 

অথ সমবকার | 

* সমবকারে দেখ কিংবা অনুরাশ্রিত 

কোন প্রখ্যাত বৃণ্তা্$ তিন অঙ্ধে বর্ণিত 

'হইবে। ইহার নায়ক ধীলোদাত্ত 1 
অথচ দিব্যাদ্িবা $ হটটবে। বীর রন 
ইহার অলী? 'আদ্য রস ভিন্ন আর 

সমস্ত রঞই ইহার অঙ্-স্বরূপ। ইহার 
কাব্-্গুলিষ্গায়ত্রী* ও উঞ্িক ছলে 

নিবন্ধ হইবে। যুদ্ধ বিশ্টিহ,। মাত], 

ইন্র্গাল, ও বদ্ধনাদি নানা বিষগ্ 
ইহাতে . বর্ণনীর& শঙ্কা, ভয় অথব] 

* ধিনি মায়াবী, প্রচ, চগপ্র, অহঙ্গারপূর্ণ 

ও আত্মযাধ-নিরত তাহার নার্ম ধীরোদ্ধত; 

যেমন ভীর্ম। ৬ ও 
+যিনি আবন্বগাা-রহিত, কী গন্তীর, 

হর্যশোকাদি দ্বারা আঅরভিভূত-্ম ভাব, ন্হির প্রন্কৃতি, 

বিনয় হাহ] জাচ্ছ্-র্বা ও দৃঢ়, তীহার নাম 
খীযোদান্ধ 7 বেমন রাম ও বুধিধির 

£ দেব হই মানুষের ন্যায় খে-বায়ক, ঙাহার [| 

০ তা 

নি পাশা পাপা পাশাপাশি পাশা শশা 

তে তে 

৬ রা 

সত শল ঙ 

লা 

টিপ ০ সিটি পাপ 

শপ তি 



৮৪ 
সৎ 

উনি শি জিবি এ রস ১ পসর
া 

| আগ-রূঠ বিদ্রব অর্থাৎ সংভ্রন ইঞাতে । বহুস্্ী-গনে সমাকীর্প হইখে। গচাপর 

বিশেষ-রূপে বর্ন করিতে হয় 1 ধখা 

৷ সমুদ্রমণন। ৃ 

অথ ডিম। " * 
ডিম নামক রূপক-_মারা, উত্ত্রজাল ও 

যুঙ্জাদি-ভুয়ি্ । ছার আখ্যায়িক। 
পাত-বুত হঠঃবে। রৌড্র রস ইহার জঙ্গী 

এবং আদা, শান্ত ও হাস ভিন্ন আর 

সমস্ত রসই ইহার অঙ্গ-স্বরপ। ইহাতে 

বিষপ্তক থাকিবেনা এবং ইহ! চারি অঞ্ধে 

| পূর্ণ হছটবে। দৈব, গন্ধ, যক্ষ অথব। 
| রাক্ষস ইহার নার়ক এবং অঙ্গ-দ্বর্ূপ রস- 

ৃ গুপি ইহাতে উদ্দীপ্ত-রূপে বর্ণিত হইবে।, 

| যখা-ত্রিপুর-দাহ ডিম । 
| অথ ঈহাযৃগ । 

ইহার আখ্যায়িক। ভাগের কত্তক 

খ্যান্ত, কতক কল্পিত ॥। নুষা ইচার 

নায়ক এবং দেবত। প্রতিনায়ক % অথবা 

৷ দেষত1 নারক, মাসুবংপ্রতিনায়ক হইবে। 
| ইহাও একাছ্ে সমাণ্ড। ইহাতে দিবা- 

| স্বী-ঘটিত যুদ্ধ বর্ণন করিতে হয়। প্রতি- 
নায়ক ছল পূর্বক নাণিকা হরণ করেন 

. বলিয়া, ইঞছাতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যথা 

কুস্থমশেখর-বিজ ॥ 

অথঅন্ক। « 
হা একাক্কে পূর্ণ । প্রান্কত নর ইহার 

নায়ক, ফ়ুণ ইহার সর্ধা স্থায়ী রস। 

| ইহার আখণরিকা-তাগ খাত, ও 

: 

0 যিনি নায়কের বিস্লোধী, ভা, রাম রত 

রর দক, যেমন স্াাবণ মা আিার। 

৪ হু 

হু ৫ পি, ঠা ৪ ৬. শ্রী এ নন প্র ০ পু. এ রিনি 5 ৬০ 

টিভি মির রি ১ টিভি হারা 

হু 
[ 

] | ৫ রা 

গু 

1 শে | ্ & 

; রঃ রা রি চর 

২ টিবি নি রানার রর রন কারিনা 

'প্াধগ, ১২৮৮৭ 

মায়:লাসযাগ্গ 1 উহছানে থাকা? আব- 
শাক। জায় ও পরাজয় ইষ্াতে বর্ণনীয়। 
বাঁক্-যুগ্ধ ও নির্বেদ-বচন এই ছুইটী কিষয় 
ইহ জীবল।- যখা-সশশ্দিষ্ঠা বয।তি'। 

অথ বীথথী। 
॥ বীথীও ভাগবং একান্তে পূর্ব । ইতার 
নায়কক্ষে কবি অন্থিতীর করিয়া! বর্ণন 

কবিবেন। আকাশ-বাণী দার! ইহার 
পাত্রগণ উক্তি প্রতুাক্তি করিয়। স্ব গার্য্য 
উদ্ধার কনিবেন। আদ্য রস ইহার 

সঙ্গী । অঙ্গ-স্ব্ূপ আর আর রন 

ইঞাতে অল্প অল্প বর্ণনীয়। বীথী নামক 

বূপকের অনেক অঙ্গ আছে, তাহা এ 

স্থানে বর্বনীর নে । নানা রস ৪ ভাৰ-- 

মালার ন্যায় ইহাতে শোভ1 পায় বলিয়া, 

ইহাকে বীঘা বলে। 

অথ প্রহ্সন। 

গ্রহ্ঘনের আখ্যাকিকা-ভাগ কবি- 
কল্পিত নিনানীয় বাক্তির চরিত্রে পুর্ণ । 

সে পপ পপি পপ পা পপ পি পট শিপ পপ কপ স্পা পপ্রাপ্পস পা শি শিপ পিস শিপ শি ১ স্পা পিপি ও পিস্পিস্তাি সাপ 

+ মুনির ভরত দৃশ প্রকার লাস্যাঙ্গের কখ! 

লিখিষ্জাছেন বখা-”” গেঁরপদ €১), ' চ্ছিতপাঠা 

(5) আসীন (৩), পুষ্গগািকা €£), প্রচ্ছেদক (৫), 

জিগুড়ক (৬), সৈক্কব (৭), ছিগৃড় ৮, উত্তমোত্তষং 

(৯), উক্ত পুতাক্ষ (১০) । প্রয়াণ বধা-“গেমপদং 

কিত-পাঠ,যাসীনং পুষ্পগতিকা। প্রচ্ছেদক- 
্রিগৃঢ়ঞ্চ সৈহ্ষবাখাং দ্বিগুঢ়কং। উত্তমোত্তসকং 
চানাহুক্-প্রতু,কমেবচ | 'শীম্যে দশবিধং হ্যেত 

ঘষমুক্ধং বনীবিভিং।" ইতি ঠট 
৬৫০৪ হ্ত্র। এই হশীবি গাসাগের ব্যাথা 

চি বরা খন আা। বীছাদের প্রয্টোজন 

পপ পালকি দাশ শি িশিহাশা পশোশীশ্টাশিশীশিসেসপপী টি টিতিপাসিশপপীশিশোিসিিসট শাখা শীশিশীশাসেশীীশী ২ 



| 
|" 

] 

ূ চাসারস উহ্থার অপ, দ্য প্রভৃতি রস 

া 

শ্ররব, ১১৬৮” 

উতাও ভাগদৎ এরাকে, : 'পরিযস্াগ্, 1 ইঞ্ছার নায়ক 18. নবাছ্রাগবদী অথচ | 

'বাজবাশ-সন্তযা' কন্যা ইছার় 7 মায়িক। | ইছাতেও লাগাঙগ খাজা, ক্াধখাক).. 

খর | ছ্ষ্ট “ভপী ফানব!। ব্প্র 

উতার এক-বাত্র ধু * নায়ক।- ব্থাঁ 

কদঁকেলি,  ধূর্তচরিত। হাস্যার্থৰ 
ইতাদি। 

দশবিধ দুপক্ষের লক্ষণ ও উদাহরণ 
প্রদর্শিত ছউল।  উচ্াদের মধো কোন্ 

পানি ভাল, ফোন খানি মদ, ত'হা 

সঙ্গদয়-নংবেদা | এইক্ষণে নাটিকা 

প্রভৃতি আষ্টা্দশবিধ উপর্যপকের 

সোগাছরণ লক্ষণ লিখিত হইতেছে । * 

অথ উপরূপক। 
নাটিক1 স্োটক। গোষী, স্টক, নাঁটা, 

রামক, প্রস্থান) উন্লাপা। কাবা, প্রেআণ, 

রাপক) সংলাপক, শ্রীদিত, শিলপক, 
বিলাপিকা, হুর্বন্ধিকা, প্রকরণ, হল্ীশ, 
ভাণিকা, এই অষ্টাদশবিধ নাটনভেদ 

উপরূপক বলিয়! প্রসিদ্ধ | ক্রমে ইছাদের 

লক্ষণ ও উদদাহ্বণ প্রদর্শিত চইতেছে। 

অথ নাটিকা। 
ইছাঁর উপাথান-্ভাগ কবি লি, 

স্্রীজন-বহ্জ ও চারি অঙ্কে পরিগমাপ্ত। 

প্রা আগ ঘু়ললিত 1 রাজ! 

কতাপরাৰ ডু ক্র রাও, য়ে নায়ক 

শঙ্কিত ও লব্জিত হয় না এবং অপরাধ গেখাইয় 

| দিলেও, যে বিখ্যারাকা প্রয়োগ করিয়া, আপনার 

দোষ জাচ্ছাদন করে, তাহার বাষ ধুলা) " 
+ “নিশ্টিস্কো বৃরাণিশং.. ফলাপরো খর 

লিভ.সাৎ।” সা.দ৯)৬৮হ)" 

নং ॥ সুজ ৬ রা নি সা নি 
? 5 

৮ সাশান্শীশি পশকপী শীত ১ 

নইিক-চক্দিকা। ৭ 

১৮ এপ লতা ০ শাল তি ০টি ও পর শি 

ছু ্ 

ধ্ডী ডু দি ফু 

» পপ 

সস পান তি এ ই জর সপ উ টে উতর সানপারাজালই ” 

চি 

রাজ এই ক্ষনাতে অনুরাগী; ক্ষিষ্ক | 

দেয়ীর গুয়ে নর্বদাঁ শক্ষিত। রালার | 
মহিহীও ভৃলবংশ-লস্ত,তা, প্রগক্তা ও র 
পদ্দে পদে মানবতী$ আদান্যস ইহাতে | 

প্রধান । যথা-রদ্বাধলী। 
অথ ভ্রোটক। 

ভ্োটক--পাচ, সাত, আট বা নয় 

অন্বেসমাপ্ত। ইহার প্রভোক অফ্কে 

বিদুষকের প্রবেশ শৃচিক্ গুইবে এবং 
ইহার নায়ক-নায়িকার মধো এক জন 

দিবা, এক জন অদিবা অর্থাৎ মনুষা 

হইবে । যথা-খিষ্কুমোর্বশী | 

তথ গোঠী | 
প্রকুত অর্থাৎ অঠিবিদ্ধ নকে। এন্সপ 

নয় বা দশজন পুরুষ তারা ইহা অলপ্ুত। 

ইহাতে বে সকল পাত্র প্রবিষ্ট হইবে, 

সকলই ৃহ স্বৃহ ব্লাক্য কছিবে। আদ্য রম | 

ইহাতে প্রধান 1 এবং পাঁচ পল বা | 

ছয় অন ম্্রীলোক ইহাতে পিগু থাকিবে। 

ধধাটৈধতক-মদনিক11 

তন্থ সট্টক। 
সটক-শ্রহুত-রস- পধান | ৃ 

বিহুম্তক স্বাব! কু সু ঘটনার অবতারণ| 

করিলো, দূষণাবছ হব । হঁহার অন্যানা | 
ব্যাপার নাটিকার নীয়প ইচ্ছা কর়৭করদ- | 
প্রধান। মথা-কপুরি-মন্রী। | 

'অথ নাট্যরাসক.।.. ৃ 
ইহা একা ক্কে পূণ, টৈঞলবকূ | 

ও গীক্ষবা । ইহার, মাক, বীরোধায 

শাসক শীশিিশ্াাশাশীশীস্পিশসপিশীশিস্পিশীীশ ্ঃ 

সুপ 

) 
৬ হও 



| রগ ঈহাতে প্রধান অঙ্গী | ইছার নায়িক1 
-বাঞক-নক্জা ৭ ভাগের ন্যায় ইহাতেও 

লাগ্যাঙ্গ থাফিবে। যথা--নন্মব্তী। 
বিলাসবতী? 

অথ প্রস্থান। 
গ্রন্থানে দাস জন নায়ক, দামী 

নায়িকা) অতান্ত নীচ*্প্রকৃতি লোক 

| উপনায়ক। ইহা! ছুই অঙ্কে সমাপ্ত। 
| গ্থুরাপানাদি দ্বার! ইহার উপসংহ্কার 

| করিতে হয়। তাঁন-লয়াদি-সন্মিত গীতিকা 

| ইহার একটা প্রধান অঙ্গ। আদারম 

| ইহাতে অঙ্গীরূপে বর্ণনীয়। যথা 
| শৃঙ্গার-তিলক । 

অথ উল্লাপ্য । 
উল্লাপা দিবা-বিবরণ-সংঘটিত ও একাস্কে 

পরিসমাপ্তি । ইহার নাদক উদাস 

এবং ইহ হাসা, আদা ও করুণ- 
রনে সংযুক্ত । মতান্তরে বলে'যে, ইহ 
সংগ্রাম-বহুল, ত্রিপদী নামক গানে 
অলন্কৃত) "চারি জন নায়িক! দ্বাৰা 

( আথবুশোভিত এবং ভিন আন্কে পথিসমাপ্ত । 

| ষখা-দেখী-মহাদেব। 
| সস ১১১১ 

[. $ যিনি নায়রোর বু বিস্তৃত ইতিবৃত্তে /চায় 
ঢা ও সেতৃ-সামানা গণ হইতে কিফি?ন, তাহার নাম 

| পাক্ষিক 
| ণা গ্রিরতদের গুভাগমন হইবে বলিয়া, 

সজ্জিত খাস গৃহে যাহার যেশ-ছ্যংদি বিহিত 
| হস, তাহার নাম বাসক-সঙ্জা। | তখাহি-- “ুকুতে 

খু সওনং যস্যাঃ সঙ্দিত্তে বাস-বৈশ্মমি। মাছ 

| খসকপ্াসাখদি আসা মা. 

১ ইতি বদ 

০ 

॥ | 

অখক্ষাব্য। ৮” | 
ইহা একান্কে সমাপ্ত ) হাসা-স্ষুল | 

খও-মাহা ও তিপদদিকা প্রীতি গানে ূ 
অলঙ্কৃত এবং আদ্য-রস-হৃচক | ইহার 
নারধঁ-নায়িকা উভয়ই উদান্ত। বথা-_ 
যাদবোদয়। 

অথ প্ররেঙণ। 

ইহাতে শৃতরধার 1 বিঞ্ষস্তক লাই। ৃ 
ইহাও একান্কে সমাপ্ত । বাহ্যুদ্ধ ও | 
রোষ-ভাষণ উহাতে বর্ণিত হয়। প্রেঙ্খণে 

যেকোন বাজি প্রচ্ছন্ন ভাবে মঙ্গলাচরণ : 

পাঠ করিয়!। অভিনয় হৃন]| করিয়া 

দিবেন। যথা-স্পবালিবধ। 

অথ রামক। 

রাসক, পঞ্চ পাত্রে শোভিত, সাধু ও 
প্রাকৃত ভয়বিধ ভাষায় অলস্কৃত ও 

এক ন্কে সম্পূর্ণ । ইহ] নৃন্তা-গীতাদি 

বহুকলা-বিশিষ্ট । ইহাতে স্ত্রধার নাই-_. 

ইহার নারিক] বুদ্ধিমভী ও পণ্ডিতা। 
নায়ক ম্ধ, কিন্তু সং-দ্দভাব-বিশিষ্ট ; 

কৈশিকী বৃত্তি ইহার জীবন। যথা. 

মেমকাঁহিত। 

অথ সংলাপক। 
«সংলাগক তিন ব! চারি অন্কে সমাপু। 

ইন্ছার নায়ক পাব । করুণ ও আদা 

রম ভিন্ন তর সম রেমই ইছাডে 

বর্ণনীর়। পুরাররোধ,. সংগ্রাম, বিন্রব | 

$ ছলবু$ ইহাকে, বর্ণন কারতে হয়। 

& ১4:২৬ ৮২৯৩ 
০ ২িিসিশি পাশ শত শত রাশি নল আপিন সনি 

' শ্রাঘণ, ১২৮৮ 

গল কপ 
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| শ্রাষণ, ১২৮৯৮” 

| কাল।পিক । 

| 

ূ 
র 

ূ 
| 

॥ অতান্ত নীচ। 

| উদ্বেগ, 

| বিলাম, 

অথ ভ্রীগ বত 1 
“্ীগদিত' এক আক্ষে -পরিসমান্ ও 

প্রধাত-বৃতত । ইনার নাক প্রদিষ্ধি ও 
বীরোদাতত। উগদিতের নটাঁ, পরী অর্থ 
লঙ্্বীবেশ-ধারিণী বজিয়া, উহার নাম 

শ্রীগঞ্ষিত। বথা-ক্রীড়'-য়সাতল। 

অথ শিল্পক। 
শিল্পক চারি অঙ্কে ও কৈশিকী প্রড়তি 

চারি বৃত্তিতে অলঙ্কৃত। 

| সমস্ত রসই ইছাতে বর্ণনীয়। উহার 

নায়ক ব্রাহ্মণ । ইহাতে শ্রশানাদির 

বর্ণনা করিতে হয়। শিল্পকের উপনায়ক 
তর্ক, সন্দেহ, তাপ, 

প্রসন্তিঃ প্রধত্র, অবহিখা!, 

আলস্য বামা, হর্ষ, মুঢ়ৃতা, 

| বিশ্রয়্ ও বিশ্বৃতি প্রভৃতি ইচাতে *অতি 

| সুন্দর-বূপে বর্ণন করিটিত হয়। যথা” 

| কনকাবতী-মাধব | 

| ভাগের ন্যায় লাসাক্গযুক্ত | 
বিদূষক বিট ও পীঠযর্দের প্রবেশ 
আবশাক । ইহার মাক নীচ ঃ উতিবৃত-। 

| ভগ বংক্ষিত ও নেপখা-জিবা সর্বা-. নাশের নাম খিবোধ 10৩ রিখ্যাানৈর || 

অথ বিলামিক1 । 
ইছ। একাছ্ছে সমাধু,আদারস-বনছল ও 

ইহাতে 

সুদার। বথা-ইন্দিরা। 

অথ দুর্ঘলিকা। 
 হ্মিকা, চারি অঙ্কে সাপ ও নীচ- 

নত কীনতল 

[টি নামক পাত্রের (জীডাতে পুর্ব । 
» এ পাশিিসপী পিট শসপপীসকীশিস্প শি শী: ৩ পপি 

নিউ
 

| দেখিষ্ঠত পাওয়া পা সার: « ছিতীয় অঙ্ক বির্যকের পা 

শাসক ভিন্ন 

রর রর 

| 
১ 

সংযুক্ত /চতুর্থাঙ্ক নায়কের জীড়াকৌতুকৈ : ||. 
পরিপূর্ণ । » ইহা ও ভারতী-বৃত্বি-বছল। 
বথাস্প্ইন্দুমক্তী। * 

অথ প্রকরণিক। । 
প্রকরণী ঠিক্ নাটিকার ন্যায়; কেবল 

ইছা'র নায়ক বণিক-_নায়িরকা, নায়কের 
তুলা-বংশ-সন্তুত। ইহার উদাহরণ 
দর্পণকাঁর ধরেন.নাই। ভিন বুলিয়াছেন, 
“মুগ ।মুদবৃরণম্ 1৮ লি 

অথ হল্লীশ। 
৯ হল্লীশ একাক্কে সমাপ্ত । ইহাতে সাত, 

আট বা দশ জন স্ত্রীর প্রবেশ হৃচিত 

হইবে) এবং ইহাতে পুরুষের মধ্যে 
কেবল নট । হুলীশে বহুতর নৃত্য-গীত- 

কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। যথা1-- 

কেলিরৈবক। 
গু রি নি 
অথ ভ্ডাণকা। 

ভূরিত। 'স্কৃতীয়া্ত গীঠমর্দের গ্রবেশ- 

ভানিকা একাগ্ছে সমাপ' ৪ আদিরম- 
বহ্ছস। ইার "নাসিক, সভা 

চঞ্চগ। উপন্যন্পি, বিরোধ, "ভয়, সমর্পণ 
ও সংহার 'ু্িতি অঙ্গ ইহার জীবন, । 

গ্রঁসক্ষ-ক্রমে যে কার্ধের কীর্তন, ৰ 

তাছাক্চ নাম উপন্যাস । (২) ভ্রান্তি- 

নাম তয়।' (৪) সোপালস্ত জৌড়ার ] 

নাম সমর্গগ। (৫) কোন কার্ধা নমাণ ] 

করার নাম সংহ|র। যেঘন, স্াদসকেলি-. | 
কৌসুদী। ॥ এ ৰ 

. | 



ভিনবানতন্িককির বাটি বসি সরি লা শীট সিকি 

এই সমস্থ রূপক" ও উপরূপঞকে | 

নাটক বলিলেঃকোন রূপ অহ্থৃবিধা হইত 

ধরিয়া ধোধ হয না। বনি সহ প্রক্ষার 
নাটক থাকে) তাহ। হইলে” তাহাদের 

প্রতেকের বর্ণনা, প্রণালী: উপাধান, 
নায়ক-চরিত ও নায়িকার গাব অবশ্যই 

পৃথক, পৃথক, হষ্টবে, সনোহ নাই। 

এখন এক জন মালঙ্কারিক বাহির 
হইয়া, মহত গ্রকার নাটকের গবৃতি, 

কব্াতি, হান্বীর, শঙ্খ, রঙ্গপট্ট, পটমঞ্জরী 
ও জয়াজযন্তী ঠডৃতি হাঞ্জার প্রকার নাম 

দেন ও চাহাদের পৃথক পৃথক্ সুপ করেন, 

থা শৈলবালা ৮ এক জন 

| পরিত্রাঙ্গ ক-প্রণীত ) 'বন্থৃপ্রেল। মূলা ১৭ 

টান্চ1। পুস্তক খানি পাঠ করিয়! গ্র্থকর্তার 

রচনা-নৈপুণো মুগ্ধ হইয়াছি। উপন্যাস 

হুইপেই যেমন বঙ্কিমত্বাবুব অন্ধুকরগ 

£ওয়া চাট, কাব্য হইলেই যেমন 

| তাহী মাইল বা হেমচত্দ্রের ছাচে 

এ ঢালা হইতেই হইবে_বঙ্সে এই ীতি 

হই উঠিয়াছে .এটী ফেবল অমদে 
নী অস্ুকরণ-প্রির়তা, হইতে সঞ্জাত 

হইয়াছে । প্রতিভা বিকাশ না! হওয়াতে, 

অনুকরণ আগ ও আমাদের বয়ে 

রাজত্ব করিতেছে। স্বা্ষালাঙ্ে বিসি 

এড 

| ১৮৮". :. আরধদর্শন! এজ্জনাজ্জ 

পদর্থভংননরহিত, তাহারাই রূপ হ্ত্র 

আর দেশীয় সাভ/গণ যদি “মামাথের দেশে, 

প্রাপ্ত-গ্রন্থে র মত্ক্ষিপ্ত সমালোচন। 

হুকরণের এই ভীবধ, লোন ৬ ই ॥ উদ্া-কাবগযজক। ক্ষন ] 

সহ্রপ্রকার পক হই. সত প্রকার | ৰ 

নাচে, তান্কা, টি লঙারণের বুদ্ধি- | 
মন্তা তে কিন্পুপ, ভা! আর বিশেষ | 

করিয়! বান কারবার প্রয়োজন নই) | 
যে সকল পোর নিতান্ত দি্বর্থা ও | 

করিয়া সায়াজিকগণ্রে অরুচি-ভাজন | 
হইয়] পড়েন। নাটকের ভেদ দেবাইতে 

হইলে, ছুই প্রকার ভেদ করা যাইতে 

পারে-একরপ বাকান্বহল ও অন'রূপ 

গান-ংছল। 

গমাধ। 

| শ্জটিল লন্নাশি। 

আক্রমণের নিকট হটতে,অব্যাহতি লা 

করেন, তার ভারি জোর কপাল। | 

শৈলবালার গ্রন্থকার এই শ্রেণীর লোক। | 

তাহার জম হম:ট বর্ণনা,নায়ক-নায়িকার | 
হৃকৌশলময় চরিজের গঁথনি এবং | 
টিনা রাজ-গান্তীর্ষেয একদা জাধাতের | 
অনসভৃত-পুর্ব বিস্মাহ জগ্মাইয়! দিয়াছে। | 
যে ভাবা-টবচিজ্বা, তাব-বৈচিত্া এবং ্ 

€ণুনা-চাতুর্ধা উপন্যাসের . জীবম-- | 
শৈলবালায় তা... গেছে পরিমাণে | 

মাছে।  .: -.&. ৃ 
ইহার, উপ ফাগের নায়ক-_ | 

'হুরেফাদাথ | বরে জর' চরিত ছতি-] 



ূ | শ্রাবন, ১২৮৮ । 

| 
| শুকস্থ'নে ভীঁহারইরবট্ুতনহইগ/ছিণ। 

সু 
৬ ১ ৭ 

পপ সপে বাদি 

মাত্র) কিন্তু তাহা ফেল সামরিক 

| উত্তেজনা বাহর্তরাসুর্জাবনা বশ উ ঘটিয়া 
| | 
ৰ 

পপ তি 

ছিল। তাঁত উপ যে ক্যার অকটা 
ক্রুটি লক্ষিত ছয়। দ্ছজেপস্থলে,৯'বল। 

বাহুলাঃ 'এস্ছলে খল। আবশ!ক' ইত্যাদি 

বাকা- প্রয়োগে উপনাসিক ভাষার বর্ধনি 

কতক শিধিলিত হইয়াছে। সে যাহ 

হউক, সকল দ্বিক দেখিলে; ইহাকে 
উত্তম উপনাস গ্রন্থ বলিতে হয়। 

গ্রন্থকার সত সতাই বদি পক্ত্রিজক হন, 

তবে তিনি প্রকৃতির নব নব মাধুরী-পু্ণ 
আরো উপন্যান লিখিতে থাকুন), 
সর্ব প্রথম চেষ্টাতেই সাফলা, গ্রস্থ- 
কারের পক্ষে ইহা অল্প সৌভাগে'র বথা 
নছে। 

আদরিণী (মাসিক পত্রিকা ও সমা- 
লোচনী) শ্্ীতারকনাথ বিশ্বাস কর্তৃক 
প্রকাশিত) করণ্রেস। বঙ্গদর্শন ও 

| আর্ধ,দর্শনের. ধরণে যেমন হিঙ্গুর্শন 

পত্রের নাম-্করেণ, হইঘাছে) বান্ধব, 

| তারভী ও কতক্রথের প্রণালী অগুারে 

| যেমন “কল তক”-সেইরাপ নজিনী এবং 

| অনুকরণে 

কনার তাবে “আাদরিণী” প্রকাশিষ্ঠ 

হইতেছে । নগিনী এবং কল্পনার সর্বা!ঙ্গীন 

এজাময়িগী.।. গৌরবিণী, 
| এ কথ! বলা আমাদের উদ্দেশ নছে। 

নাম-গত সামশা দেখানই খীয়প বলায় 
তাৎপর্য ।'আদরিন/ যে এ্রণীয়,পঞজিকা, 

] তাহাতে সেই 'প্রণীর উপ্যুজ, রেখ! | 
| বাহির হটতেছে 

পপ সী পপ পপ পপি ০ সিপানাপসিাশা  শিপিশাতিশ শশী শিকল তশিশিতািশীশি ও 

নি শক নী এ চিজ নিন এ শতক 5৭ পাস শি শী 6 তত বিনীত সিপিঠস তত ৬. 

ক্ষিগ্ত সমালোচন। ৩০ 

প্রথম, শ্রের্খার পত্রিকার লিখিবার 
উপধুদ্ত ওক দলরলেখক হয়া আবশ।ক। 

সমগ্জে সময়ে ছাথর, এই অভাব কিছু 
সখ করিশ 'সটরাটর দেখ! ধায়, এক 

শ্রেণীর পৌকে॥ “বাঙ্গালা-যচন1*কা্ধো 
প্রবৃবি আছে, কিস্ত যোগাতা-বিরছে 

তাহাদিগ তর কোন ফল হয় না। 

তাছাদের লেই প্রবৃত্তি 'চয়িতার্থতায 
আধারের গ্রয়োজন। তাহাদের রঙ্গভূমি 

নলিনী, কল্পনা এবং আদরিতী। ইহাদের 

লেখকগণ কালে প্রথম-্রণীস্থ পত্জিকার 

লেখক হইছে পারিষেন। এখন 

'আদরিণীঃ বঙ্গীষ্গথের অন্তরের 

সোহাগিনী হইয়া বঙগ-যাক্ষো বিচরগ 

করিতে থাকুন, এই আমাদের ইচ্ছা। * 

বঙ্গবিবাহ; শ্রীচজ্ত্রকুমার ভট্টাচার্য 
বি, এ, কর্তৃক প্রণীত *। আজ কাল 
বাঙ্গালাগেশ এবং বান্ালা ভাষার ভাগ 
হুগ্রন্ত। | তাহার কারণ, খিশ্ববিদালয়ের 

উত্তীর্ণ ছাত্রগণ বঙদেশের গন্য বটীবঙ্ধ 

ছইয়াছেন। এই কথার অন্যতম প্রমাণ 
অদ।কার এইপুস্তক। বঙ্গ-বিব:হ পাঠ] 
করিয়! "জ্বাবুকে এক মুখে, নাম. 
কত প্রশংসা! করিয়াছি, বলির শেষ | 

করিতে পারি ন1। তিবি এই পুস্তকের ] 

কোথার বা্ীর “ ন্নিয় “লহুপদেশ-পুর্ণ | 
মহার্থ বত করিয়াছেন, কোথায় ] 
বৃঝ। ইক্াছেনকোন স্থানে যুভি দেখাইয়। 
দেশাচার-ঠি শাচের বিভীবণ প্রলোন্তন 

নন গে লা 14৭. ান ॥ . 
” স্পাীক্রিশী লি শা পাপী পিসি পাশপাশি পপাশপিশ পাশ শেপ শপাসপপী ২০ 
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্ 



৮ স্পিন এ 

০ শা পপি ০৯ উঠ ক পি শা (ও বশ তর পক ও) পালার 

ইষ্ট মুক্তির উপাধ রায় দিতেছেল, 

আর কোন স্থলে বা ভূলন। ' কঙিক। 

আমাদের বর্থদান চীন সামাজিকতা 

অন্ভুপকারিত1 প্রার্শন করিয়াঞ্েন। * 

আমরা শুনিতে পাই,আমাদৈের অনেক 

ৰ বু ৪ সহযোগী বলেলন, * আমরা “বচন- 

 বাণে। 

টু লি 2 টক রে রেজি ন্রের তত 
টাররাদেতে রী 

| পারিতেছেন। 

পাশাপাশি 2 

| 

| বঙগ+বিবাহও *লেই মিষ্পমে ' উপস্ত | 
| হটযাছে। কিন্ত প্রিয় ব্যক্কি লক্ষা : 

জর্জরিত 1৮ ইুহ্ার প্রতি- 

বাদখ্বরূপ আম"। বলি-না, এখনও 

ছুট লাই--এখল ৪ বিপ্তর বাকী । এখনও 

নেক যুবকের মত পরিপ্ক বা পরিগত 
ছইতে পারে মাই । কেননা, অগ্রে 

ক], পরে কাজ। আগ্রেমহ-ন্্র্বো 
ছটক, পশ্চাং ক্ষেত্রে কার্ধা দেখিতে 

পাইবে। তাঁরই জগো বলি--ংঙ্গে 

খ্বাজজও কথার শেষ হইতেছে না কেন, 

মানার বলেন) তাহারা অদুরদর্শী। 
বাঞ্ধালায় কার্ধয আরম্ভ হুইয়ান্ে। কি ন।, 

হাক্মাদর্শী যিনি, তিনিই কেবল বুঝিতে 
এই ,গ্মাবস্ত* ঘনতর 

হউক, ' বচন! আপন! মাপনি নিবৃত 
হটযে। 

লোকে মহৎব্যস্কি বাংমমকক্ষ বুন্ধুকে 

| উপহার দেয়। যেখানে ভজি-ব1 প্রীতি 

[গমন * করে, উপহার মেই খানে বায়। 

করিয়।ই ইহা অর্পিত হয় নাই। ,চস্তর- 

ৃ ধাবু £বিবাহিতেচ্ছু অবিধাহিত,। যুবক" 

ৃ 

| 
প্লে হস্তে াহার « বঙ্গহিবাহ" সমর্পন 
(সরিয়। হাদয়বন্তা, ও ভাবগ্রাহিতার 

রিচ ছিযাছেস। খামার ষতে: 
»--__ এক 

রি 'আর্যাদশন। 1 
ঁ 

প্র 

০০০৯৮ ৮ 

শ্রাবণ, ১২৮৮। 

তি উপযুক গানে এই উপস্থার গ্রেড 

হইয়াছে। * 

সে দিল গুনিতেস্িপায়। জার্ধাদর্শমের 

“ পারিবারিক ক'ত” পাঠ করিয়া প্র 

জন গুবক, “সমর্থ না হইয়া বিবাহ 

কমিবেন না বলিয়! গ্রতিজ্ঞা ক মাছেন 

আশা করি, প্বঙ্গবিবাহ” পাঠে অনেকের 

ধ্ররপ মত হইবে। বাঙ্গালার প্রতি- 

গৃহস্থ ব্যক্তি বঙ্গবিধাহ এক বাব মাত্র 

পাঠ করিয়! দেখুম--.কি ভয়ানক অবস্থা- 

তেই আমাদের জীবন পর্য'বসিত্ত 

হইতেছে 1” 

টত্্রবাবৃুকে কয়েকটা ভ্রটর জনা 

অনুযোগ করিতে আমাদের অধিকার 

আছে। 

পরামর্শন্বরপ এই বলিতে চাই যে, 

তিনি কেন মনকে অতি মাত্র রক্ষণ-প্রিয় 

ভাবিয়াছেন ? ব্যাখাতার দোষে, অন্ধু- 

বাদকের পোষে যষ্কু হেয় হইবেন, উহা! 

৮. পাটি 

সি ্ স্পা সাপ পপি পোপ সাপ্পোপপাশিীকনলাসপিশাল্পা পিপিপি শপাশা শশী পিতা ত পিক পি পি শি শাদপীশপিপশ শশা উল শিশির টি এশতা ৭ ০১৩ 

বন্ধু-ভাবে আমরা তাহাকে | 

কখনই সহনীর হইতে পাবে না। মনু | 
যে স্থিতিশীল নঙেন ' বিবাহ ও 'পুপ্রত্ব- 

বিষয়ে মঙ্গর মতা" ' আরব দর্শনে যাহা 

প্রকাশিত হইয়াছিল; তাঁহার অস্বিঠীয় 

প্রযাণ। 

প্রথান্থ্যায়ী পুস্তক-মাত্েই একটা করিয়া 

ভূমিক। ব1 মুখবন্ব খাকে। চর ধু; 
কি সুংস্কার-কার্ধে; হস্তক্ষেপ করি প্র: 
ইছারও আমূল শংশোধন আবর্গাক | 

ঘনে করেছ? প্রহ্থক্কায়কে অনুযোগ কর] 

এপ 

মার এফটী কখা--চিরাগত | 

শেষ-হ্্। এক্ষণে ববিধাহিত পাঠক | 
মহাশরবিগকে বলি, ভারা এই এরর | | 



এ হু 

ভ্রাধণ। ১২৮৮৭ ঠা সমালোচন। এ রা হু 
ডি যাক়ী কার্ণা করুন। বি 
ইহ1 পাঠঃ করিলে ফল হইবে ।. ভীহার! 

ত কু-ফল টুগিলেন ) আতা, তন্ী,পুজ ও 
কন্যাগণকে বাছাতে 'জার* না ভুগিতে 

হয়, এই বেলা ভাঙার চেষ্টায় থাকুন । 

এরূপ কাধ্য বিনা যে আমাদের মুখগ্রী 
উজ্জ্বল হইবে না, তাছাতে দ্বিমত নাই। 

চারুবোধ ঘ্যাকরণ ? শ্রীযা্গব- 

কৃ চক্রবর্তী কর্তৃক সক্ধলিত। নরগ্বর্তী 
যন্ত্র) মূলা % আনা । পুস্তকের নাম 

ৰ শুনিলে, সংস্কৃত ভাষার বাঁকরণ বোধ 

হয় বিত্ত ইহা সংস্কত ব্যাকরণ নহে। 
ঘর্দিও বাঙ্গাল! ব্যাকরণের বছল প্রচার 

আরভ হইয়াছে, তথাপি এ বাকরণ- 

খানি ছোট ছোট ঘালফগণের উপকারে 
আসিবে। ইহার হক্তবা বিষয় অতি 

মহজ ভাষায় এবং সংক্ষেপে ব্যত্ করায়, 

বুঝিবার দ্বিধা আছে। কেবল একটা 
বিষয়ে আমরা যাদব বাবুর ছুনির্ব্বাচন- 

শক্তির প্রশংসা করিতে পারিলাম ন1। 

|| সেটা বর্ণের উচ্চারণ-স্থানের বিবক্ণ। 
[উচ্চারণ লইয়া শব্ষের বিচার কির 
ৃ সংস্বত  শব-শাস্রেরই অধিকার এবং 

শাপাশ্পশাশেশাশশ স্পস্ট শি শি শিপ প্পিসাাা পাস 

! প্রয়োজন। বাজাজ তীহা নিরথক।. 

| নিরথক শুক বিষ) ' বাঁপফগর্ণের 

পশিক্ষা্থ-নিনীত পুস্তকে স্গিবেশিত" না 

| হইলেই, ভাল 'ছিইত। 

ূ ধর্-বন্ধু; (পাক্ষিক পরিক1) মুলা 
৫ পরলা॥: নীতি-স্বনধে খয়-মূলোর 
পাকা এদেশে প্রচারিত. . দেখিলে, 

ৃ 
| 

| ূ 
(লই উদ সাধন করিতে জন্ম গং ূ 

ূ 
ৰ 
র 

করিয্বাছে। ইঞছার ভাষা সরল 'বটেও | 
কিন্ত বাধানি নাই! £ ইপিক্টেটালেয়: 
সমস্ত ভ্রীবইবৃত্টী পেষ করিতে পারিলে, | 
নিশ্চয় একটা অডাঁব পরিপুরিত হইবে | 
লতা, কিন্ত তাহার বর্ণনা-প্রগালী হদ। 
হইতেছে না। কোন কোন প্রন্থাবের | 
নামকরণ কিছু অপূর্ব-তাবোৎপাদক ূ 

হইগ্লাছে। যখা--" খায়ু-রাজ্যে উঈন্থরের | 
করুণ ।', পত্রিকা-খানি যখন সমা* ৃ 

লোচনার্থ আমাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে, 
তখন নেতৃগণকে এই সময়ে একটা 
সৎপরামর্শ দেয়! আবশ্যক। তীহারা 
ধর্ম ও নীতির সঙ্গে সাময়িক ঘটনা ৃ 

সন্লিষেশিত করিতে থাকুন; অনাথ! ূ 

অ:নিবেন। খধর্শশিসংক্রান্ত পত্রিকার জীবন ৃ 

নারীর উঠিবে ৃ 
সংহিতা! ; রর “জ্জ্রীহরসুদ্দর তর্করদ়। 

কর্তৃক অহ্বাদিত এ মূপ সহ প্রকাশিত * | 
ওয়। ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা আমাদের ছত্তগত | 
হইয়াছে। হাক্সিত-সংহিত1 সম্পূর্ণ হইয়! | 
বাজ্ঞবন্য-সঃছিতার ঘিভীয় অধায়ের । 

'অনেক দূর বাহির হইয়াছে । তর্ক | | 
মহাশয় এই মছোপকারক, সৎ উদ্দেশা- ূ 
সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া? জীরতীমগণের | | 
কতজ্রতা-ভযগন হঈয়াছেন। লুপ্ত-প্রা় 

প্রাচীন” শ্বতি-শগ্ি সাবার প্রকটত 

হওয়াতে, লামদ্ধিক কার্ধ্যই অন্ছঠিত | 
হইতেছে । ইতিপৃর্ষেরী (১ম ও তয়, ] 
উট 
*সেরপুর, নয সিহে;. প্রতি সং ধার মূলঃ * ৃ 



৮. শশী লা পিসি শিপ পিসি 

১৯২ আর্ধদিরশন। 

-শাশপাসিততাশিত পি ৮িশিট্িীশি তি 

শ্রাধণ, ১২৮৮ । 

খ্যায়) তিনি সমগ্র অভি এবং বিষ্ু- [বন্যা । য)জরককা তত প্রসিদ্ধ না হউন, 
লংহিতার কির়দংশ প্রকাশ কগিয়াছেন। 

কাধ্টা গুরুতর. এবং বার়-সাধা 

অতএব প্রতোক বাঙ্গালীকে অনুরোধ 

করি, তর্করত্ব মহাশয়ের সাহাযা-শ্বরূপ 

উ।হারা এই পুস্তকের গ্রাহক-শ্রেধী-তুক্ত 
হন। 

আমরা আনও বিলিয়! কাজ করিতে 

শিখি নাই । কিন্তু তাহা না কবিলেও, 
পরিত কা 2 ৩:হরর ট্টপায়াস্তর 

দেখি না। পণ্ডিত কালীবব বেদাস্ত- 

বাশীশ মহাশরও শ্বঠি-সংহিত] প্রকাশ 

করিতেছেন । তাহার যাজ্ঞবহ্োর ৪্থ 

'অধ্যার পর্যন্ত লটীক ও মানুবাদ 
প্রকাশিত হইতেছে । দক্-স্মত বহু 

দিন সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ,তর্ক'ত্ব মহাশয় 
এক্ষণে গ্রকাশাবশি্ বিধুং ও যাজ্ঞবন্ত। 

শেধ করিয়া পরাশব) খাঙ্গিরা, আপত্তত্ব, 

লিখিত,গোৌতম প্রভৃতি গ্রচারিতকেঠিলে, 

সমাজের মঙ্গল হইতে পারিবে । বেদাস্ত- 

বাগীশ মহাশগ্ন যাজ্ঞবকোর পর,ছারীত ব1 

অতি উ ধেন ম্পর্শও ন! করেন । 

মু সংহিভাঁকারগণের অর্যজোষ্ঠ। 

শিতাক্ষর] টাকার মাহায্ো তাহার 

আসন মন্গুর নিয়েই নির্দিষ্ট ইউয়াডে। 
এট আসনের প্রার্থী আঅনেকে-- 

কিন্তা'বাজব্য তাহার উজার করিয়া 
বপিয়াছেন / অন্রিত দক্ষ) অঙ্গিরা 
শ্ভৃতি খবগণের সংহিয়া অল্লায় 5ন। 

স্বৃতরাং সেই গ্রস্থ-গুলি তপ্ত যায়-সাধা 

নহছে। মেউজনা আমাদের ইচ্ছা হয় 

বেঙ্গান্তবারীশ মহাশয় কাতাায়ন। বৃহ 

স্পতি) খ্যাস) খশংখাদির প্রজারণে 

মলোধোগ দেন। তর্করত্ব এবং বেদান্ত 

বাগীশের প্রচারিত বাজ্বন্থোর তুলন। 
করিয়া! দেখিগাম--তর্কবর্ের গ্রষ্ে 

ক্লোেকের উপরিভাগে হেডিং দেওয়ায় 

'অপর-মারারণ ও স্্বতানভিজ্ঞ উ্ীল- 
গণের সুবিধা হইতেছে । এই গুগ-ভাগ 

বেধান্তবাগীশের গ্রন্থে নাঈ। কিন্তু 

অনুবাদের ভাষা ধরিয়া তুলনা করিলে? 

বেদান্তবাগীশের কিঞিৎ উৎকর্ষ স্বীকার 

করিতে হয়। কিন্ত তাই বলির 

তর্কত্বের ভা) অস্পষ্ট বলিতেডি না। 

আর হএকটী কথা। পানে স্থানে উভ- 

য়েরই মতভেদ দেখিলায়, এতত-সন্বন্ে 

বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুগারে | এই মাত্র বলিতে পারি মাও মা] 

গখ্দা করিলে, সেই মুর পরেই যাজ | 80199) 1১62) 10০
৫০ 818999 ? 

চারি ররর ১. এেঃলা 

! 

ৃ 
র 



। হয ভাগ, ৯১ (বংখ্যার পরী। ) 

্বিতীয় প্রস্তাব । 

(শ্রন্থষ্ট শাসবঞ্প্রধালীয় আদর্শ 1) 

| মানব-পাজের ছটা ধর্ম, স্থিতি | সংবক্ষণ করিতে লমখ হয় এবং জরগেই |] 
| (945:) ও উন্নতি (02985) | যত | উদ্নতিক্ঃ দোপানে আরোহণ করে। | 
(শ্রকার উৎকৃষ্ট গুণ একটী সমাজে | যেলমাজের মানখলীস্শত ধাশ্রিক 
| বিধ্যমান থাকে, তৎসমুদ্বার সংরক্ষণের | এবং বুদ্ধিজীবী, তাহার শাসন-প্রগালী 1 

ৃ মুবস্থাকে স্থিতি ফছে। যে সমাজ | সেই পরিমাণে উৎকর্ষ লাত কনে। | 
| সভাঙ্তার-কোন সোপানে আরোহণ [সুতরাং সঙগাজের সাধারণত এং | 
| করিয়া) তথা! হইতে খ্থলিত না হইয়া, | ব্যক্তিগত মানলিক নৈতিক একং 
| তাছাতেই, অবস্থিতি করে, তাহাকে | কর্শিষ্ঠ গুণ বর্ধন করা-স্প্রতোক 
| স্থিতিশীল সমা'জ. বল! যার। কিন্তু | শাদন-প্রণালীর প্রধান কর্তব্য। পরস্ধ, 
| সেই অবস্থান্তেই অন্থ্ঠ না থাকিয়া, যে | লমাজ-বিশেষের বাক্কি-বাছের পা. 

| সমাজ উত্তরোত্তর অধিপ্কতর প্রীধৃদ্ধি- | গুণের উপ্ঠুরই দীয় পালন-প্রপালীক় | 

ক 

ৃ 

| সাধন করিতে পারে, তাহা উদ্নতি-শীল | উত্তমাধফতা! নির্ভর করে । ৃ 
| মমাজ-নামে অভিহিত হয়। | ১। নৈতিক অবস্থা । বিটার-কার্া- | 

. অন্তত এই হইটা তির নহে। স্থিতি, | সন্কঙ্গে যতই কেন উত্তম উত্তম জাই ও | 

[| উন্নতির অন্তততি। উন্নতির ৪র্থটু | নিয়নাবলি প্রধিত হউক না ফেন,| 
| এই যে,লমালের মারহীত্ব.লদগুণ-রাশি | তথাপি যে বে ব্যজি দ্বার! যেই আইন 
| অটল ভাবে স্বর রাধিয়।. অধিকতর | এবং% নিয়ম কার্যত প্রমুক হইবে, | 
মজলমগ পদার্থের, হরর করা । যেষনক | তাহাদেশ নৈতিক ,অবদ্থার . উপরেই 

ক ব্যক্তি অধিকতর বন্যা করিতে | সদ্ধিচার হওয়া না হওয়া নির্ভর কীরে। ৃ 

[| ইচ্ছা করিলে, পুর্ানঞিত দিত পবা | ঘি সাঙ্গি-গণ। মিগ্া সাক্ষা দেয় এবং. সু 
না করা, তাকার প্রধান কর্তধা।....; | বিচারক এবং. তাহার, অধীনস্থ কর্ণ” | 

, তাহাই গ্রষ্ট শাসন গনী. হারা চারিগণ উদ্চকোচ গ্রহণ রয়ে, ভা | 
মিঃ সমাজ ভাড়ার চি হইলে জু-বিলারের শা কি? গ্রামস্থ ] 

তা শপ পাতা তিল পাপা, | তি 
রঃ ॥ 

২ 



৬ 
| ১৯৪8 ৫ €. 
ী € 

নাই। হৃতরাং সাধু, এবং পঙ্চরিত 
| হ)ভির। যদি উপেক্ষা করিয়া পঞ্চািতের 

] কার্য গ্রহণ না 

| কোন ছুরতিলদ্ধি লিদ্ধ করিবার মানসে 

করেন, তাহা হইলে, 

বদি ভৃষ্টমতি ব্যক্তি?। এ কার্ধ্য প্রবৃত্ত 
| হয়, তাহ! হইলে নির্ধন প্রজাবর্গের ষে 

ৰ 
রা 

শন হন, অথবা, খাঁ্িবাপঞ্রক্থোগে 

প্র কতযাতন1 ভোগ করিতে হয়, তাহার 
2 অন্ক সাই। ক্ষারগ, কোন অপরাধ না. 

সর করিলেও, তাছাগের ঘছতর পরিশ্রেম-লন্ধ 

| ব্খকিফিৎ অথের-পার্নলাতে তাহাদের 

উপর মিথ্যা! দোবারোপ হইয়া থাকে । 

| গথচ অনেক সময়ে প্রকৃত গোবিগণ 

] পঞ্চারিতগণেয সাহায্যে অশাস্তির 

॥ আধার পাস্তি-রক্ষক'গণের ( পুলিল হর্শ- 

॥ গান্িগণের ) দক্ষিণ হস্ের পূজা করিয় 

পু ন্যাক্স বিচান্ষের প্রতারণ। ফরিতে পারে। 

|. যেযেদেশে ইংলগের পার্লির়ামেপ্ট 

| ঘছাসভার প্যাক ওত্িনিধি-পভা ঘ্বারা 

| শাসন, 'কার্ধা, সম্পয় হর, *্তখাকার 

| আনাস নর্বাচকগণ ধ্দি সর্ধ্বোংকষ্ট 

খিক নির্ধ1চন না করিয়া, খে বধাঞ্তি 

ছা দিগীকে অধিকতষ গরধাপে উৎ- 

| কে।6- প্রধান কষে ,গাহাকেই সাঙ্গ নত 

ঘর ঘলোনীত রইন১তবে গে দেশে হুর্খানস- 

নিত বষ্ুলেছু  প্রতটিশা  কোখাযঃ 
ই 'লভাগশ' ধধি প্রশান- 

ভাখে দেশ. ছিকর কীপাছ্ছের অনুষ্ঠান 

' নী করিজা। রৌব-পঈধণ হই, ধাকযুদধ 
ইউুতে, নিহত ইসা) সর্ভা-গৃছে মনপ্যুকে 

'আর্য্যদর্শণ | 

1 গঞ্চারিভদিগের বেতগ-গ্রহণের - পদ্ধতি | ক্ষান্ত হইয়া, 

'বলবতী ধে, 

স্পরেয় গ্রাতি উনবিংশতি 
শতাবির প্রা লিত জি-বাণ (09০1%67) 
বর্ষণ 'করেল, তাহা হু্টুলে ঈদৃশ | 

* ক্চান্র। ১২৮৮ | 

সভা হইতে কি সু-ফলের প্রত্যাপা কর] | 

যাইতে পারে ? 
যে দেশস্থ লোকের হিংলা-বৃত্তি এপ | 

যদি এক .ব্যক্তি কোন | 
কার্যে সফল-গ্রযত্ব হয়, তাহা হইলে | 
পর সকলে তাঙ্ছার প্রতি সহানুভূতি 
গ্রদর্শন কর! দূ্ষে থাকুক, বদ্ধ-পরিকর 
হইয়া, তাহার কার্ধোর প্রত্যবায় খটাই- 
বার চেষ্টা করে, তথায় শাসন-কার্ধ্য 

স্থবা এবংবিধ কোন ব্যাপার যাথা্ে | 

অনেক ব্যক্তি প্সিলিত হু ইহা, কার্য 

করিতে হয়, তাহ! কাচ সুচাক্র-ক্নপে 

সম্পন্ন হইতে পারে না) ঘস্তত যেখান- 

কার প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল স্থার্থ- 

চিন্তার নিমন্ব থাকে, শর্ব-সাধারণের 

কিসে উপকার হয়, তৎপ্রতি অগুংমাত্র ও 
দৃষি-নিক্ষেপ না করে, সে দেশে নুশাসন | 
অলনব। 

দ্বিশ্বীনত্ত বুদ্ধির অবস্থা । শাসন- 
প্লগানীর সমস্ত কার্যই মন্থ্যয করুক, 
লল্পানগিত ছয়। সৃতরাং কাধ্য-কারক- 

গণ এবং থাছার। . ভাহাধিগকে নিযুক্ত | 
জয়ে অথবা! 

কার্য কারকগণ কাখ্কনন্বন্ধে দাসী, কিংবা 
ননাজন্ক 

মন্দ মতের উপর সুর্ধোঞ্জ সকল বাকি 

মাহারের নিকট সেই | 

অন-সাধারধ $ বাহাদের ভাল | 

টি রে 

বট গাথা! কর্তব্,, এই সমস্ত ব্যক্তিই | 
ধ্ি এক একটা দুর্বিমান্ গক্ঠভাবতায 
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॥ 

| ভাত, ১২৮৮)" শীলনপণালী। ৯৪৫ 

হয়েন তাহা হইলে 
শি তিশা ৮৯ 

উস ্নীতি-সঙ্ক্ষে উনি সাধিত হন্ন। সেই | 

সমস্ত ব্যাপার-সন্বন্ধেই প্রডুর্বী। লৌকিক | পরিমাণে উহা! উৎকর্ষ লাত করে। 
প্রধাদের হবচন্ত্র াজ|র গবচন্ত্র মন্ত্রী] সমালস্থ বাজি-গণ মানসিক, টৈতিষ্ষি | 
ইহণর উতৎ্কইষ্উদাছরণ-স্থল। 

তৃতীয়ত দেশের ধর্পোর* অবশ্য । 

ইংলগ্ডের জুবিখ্যাত পণ্ডিত বেস্থামের 

সময় অবধি অধুনাতন অনেক পণ্ডিতের, 

| মত এই যে,ধর্খের সহিত পাপন-প্রণালীর 

| বিশেষ সংযোগ নাই। আমেরিকান 

| ইউনাইটেড, ষ্টেটে স্বাধীন-তঙ্র ইহার 

| প্রমাণ-শ্বধপ দৃষ্টাস্ত। এক জন ছুবিজ্য 

| লেখক * বলেন যে, ত্তখাকার অধিকাংশ 
« য়োমান্ কাথলিক ”-ধর্মা বনী, 

আছে, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিরই দেশের 

শাসন-কার্ধ্য-মন্বর্ষে যথেষ্ট আগ্রহ আছে। 

অথচ তথায় ধর্মা-শাস-প্রণালী সম্পূর্ণ- 

ক্ূপে বিচ্ছিন্ন ॥ বস্তত যদিও, ধর্শের 

সহিত পরলোকের , সঙ্থন্ধই অধিক, 
তথাপি ধর্দ ও নীতির সখ্ত বিশেষ 

সংযোগ থাকাতে, ইছলোকের ক্যার্য্য- 

কলাপের উপরেও দেশের প্রতচোোক 

ব্যক্তির ধর্দের বিছু পরিমাণে ফা 

| কারিতা অবশ্যই আছে। 
অতএব সমাজ-বিশেষের ম্ুষগণের 

বুদ্ধি-বৃতি এবং নৈতিক অধস্থাই উৎকুষ্ঠ' 

| পাসন-প্রণালীর প্রধান নিধান। গুতা 
| কোন শাসন-জ্রপালী দ্বারা যে পঠিমাপ: 
| একটা সমালেই ব্যক্তি-বু।ছের বৃদ্ধি এবং. 

| & 24. 109 100059517৩ (1৫9 1018 ৭ 1)08৩- 
1 পেতে 2 &00008.7 রি 
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পাক রে এ 

| পয ভাহাদের অচল ভক্তি 

| কারণ, গাছ? হইলে, ঘি ফোন গ্োষ ] 

এবং, কণ্ঠ গুণে অহিত হইলে, সেই | 
সমাজের শাপলম্প্রণাী৪উতৎকউ হইবে) 

পদ্জান্তরে শানন-প্রথালীরও মিঃস্বাখ” | 

তাবে দেশ-ছিতকর খ্যাপায়ের অঙুষ্ঠান- | 
আশয়ে দেশস্থ সর্ধ-প্রধান এবং সং | 
দ্বভাব-বিশিষ্ট লোকদিগঞ্ে শাম, ূ 

কার্ধো জিয়োজিত করা উচিভ। তাহা 

ইইলেই, উভযত ধর্জীাইইয়ারীলত্তা হন! । ৃ 

কারণ, তাছা হইলে, শাসন-কর্ডাগণ | 
উপযুক্ত লোক ছইধেন এবং জন- | 
মাধারণেরও আাছাদের কার্ধা-কলাপ 

দুন্দর-রূণে পর্ধাালোচন! করিবার গম 1 

থাকা নিবন্ধন ভাঙার! অধিকতয় দাধ, 

ধানতার সর়িত, কর্তবা ক্ষার্যা করিতে | 

বন্ধ করিবেন। বিচার-কার্ধয উহার |. 
উদাহরণ । ধ্াড়কিবাকুগণ যত উতৎষ্ট ও | 
উত্তম লেক হয়েন এবং আপামর-সাধারণ | 
৫লাকদিগের উচ্চ-ভাবাপর মুত প্লাগ! | 

ঠাছদর1 যত অধিক পরিমাণে পর্চালিত | 

হন-_বিভার-কলা্ধয তত্তই শ্রেঠ ভাব 

ধারণ করে। কিনব দেশ-বিশেষের ] 

শাসইঈ-প্রণালীর উচিত ছে-(প্রথমত) 

সর্বোধর ট,বুদ্ধিমান্*এ৭ লঠখ্ব ভাষাগন্ | 
বাকিদিগঞ্চে বিচারক-পদ্ধে অভিযিত্ | 
কর, (স্বিভীয়ত ) কার্ধয-বিধি-সন্বন্ধে 

সুচার পগ্গতি প্রণয়ন করা (ডূভীক্সত) ৃ 
লমুদার খিধন় প্রকাশ্য-ভাঁথে রাখা। | 

॥ 
॥ 
ত 

২৯ ২৩ ১) 
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| এবং সকল ব্ঞ্চিই তাহা পর্ম্যালোচন। | (নথি) রাখ দাঝশ্াযক | 

| করিতে সক্ষষ হয়। (চতৃর্ঘত) সংবাদ- | (৬) প্রতোক ক্ষার্থাকায়ক কাহার ৃ 

| পঞ্রাদি ঘা! যাতে খ্াধীন-ভাবে দেষ | নিকট দায়ী, তাহা, তাহায় শ্বায়ং বং র 

৷ জুবিধ! করিয়া দে 91 পেঞ্চমত) যেরপে 

নতা-কথ। গোপন ন। থাকে,একপ ভাবে 

প্রমাণ-গ্রহণেয় রীতি অধলম্বন কর]; 

( যেত) যাছাতে মীন ছুঃখী লকলেই 

সহষে বিচারকের নিকট স্বীয় গ্যাবেদন 

ভঞাপন ফায়াত "লাস, এরপ হুবিধা 

(করিয়া দেওয়।? (সগ্ধমত) অপরাধিগগকে 

ক্ষার্যা-সঙ্থন্ধে শিথিলতা এবং ধ্যক্তি- 

বিশেষের প্রতি 'অযথ! অনুগ্রহ অথব! 

অন্য কোনয়প অইবধ হাবহার যাহাতে 

ন1! হইতে পারে, তাহার উত্কষ্ট উপায় 

অবলম্বন করা! 

ধৃত করিবার স্ুুগ্রণালী বাবস্থা 'করা। 
 প্রাগুজ সমুদায় বাপারই বিচার-কারধ্য- | তদ্রপ শাসন-প্রণালীর কেবল বিঃমাবলি 

| সন্বন্ধে মিযুজ ব্যক্তি-নিচন্ের বুদ্ধি-বৃতি 

এবং চিত্রের উপর নির্ভর করে। 

সমাজের কার্ধয-সম্পাদন-বিভাগ নন্বন্ধে ও 

এইরাপ মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে 

পারে। যথাঃ " 

(৯) কার্ধ-সম্পাদক বকিগণের উপ- 
| যুকক্ঠী-সখন্ধে এবং 

ইহ! দেখিবার ভার যাহাদের উপর নত 

আছে,তাহারা যি অধীনপ্ব কার্ধাকারক- 

গণের ' ন্যায় কুচরিত্র অথবা শিথিল- 
প্রষত্ণ হয়,এবং সফল বাপারের সুলাধার- 

স্বরূপ জন-সাধারণে বন্দি নিতাস্ত অজ 

| খণের আনোলন হইতে গাঁরে। তাহার | অপূর লাধারণগের জানা চাই। 

| 

ূ 
ূ 
] 

র 
| 

| ূ 

ূ 
ূ 

ৃ 

ূ 
|] ৫) যাহ'তে তাহংদের শীঘ্র শীগ্ 

£ রঃ এবং ধজঅমনোধে।পী ভু; তাছ। হলে 
| পদোহুতি হয়) তজ্জনা গুন্দরগ্রূপ বাবস্ছ। 

০০ 

ৰ 
ূ 
ৰ 

ৰ 4৮458 ক কোন মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে 
€ 

| (৪) কার্ধযকার কগণের রাহাতেনরিধ। | না। যাহা হউক, একটা উৎষ্ট কল 

ূ 
| 
। 

হয়, এপ ভাবে তাহাদের মধো কাধা | ভাল করিরা না চলিলেও) অনা একটা | 

বিজ্ঞ ফ্রিয়া ছিতে হয়। '.. .. অপরৃষ্ট কল হইতে শ্রেরন্কর। সেইরূপ 
(৪) সফল: কার্যাই সুন্দর প্রণালী! শাসন-প্রণালী উইক হইলে, সমাজের 

চত্ূদারে সম্পনধ হওয়া উচিত $ ৭: কার্যা-নিচুছ ধার্ঘযবেক্ষণ- করিবার মিমি. 

১ ৫) কাধা সম্প হইলে, পরিফটা*জপে "বাহ! কিছু লহপার থাকে, ভাহা বা” | 
ছি 

অথব1 নিজণব,জড়-পদার্থবৎকিংব1 শিখিল 

া 

রর 

| খাকে,তাহা সাধারখেরগোচর হইন্ে পারে. কাঁগজপতে )রাছার প্রন্কত নেশন | 

(৭) কার্ধানমম্পাদক বিভাগের কোন 

রি পু্ু০০০০০০০পপ 

যেরূপ আরোহী না থাকিলে, কেবল | 

বলস। দ্বার অশ্ব চালিত হইতে পারে না 

পরিশুদ্ধ হইলে, ফোন ফল নাই-? সেই | 

সন নিয়ম কার্ধাত প্রযুক্ত হয় কিনা? | 

সর্যোতৎ্ত& শালনশ্প্রধালী হুইতেও, | 

৮, 



১২৯৮৮ । রি 
[| বিহিতজগে অনুষ্ঠিত. টা গ্বারে। 

ইহ! অবশ্য স্্বীকার্যয যেঃসাঁদাজন্থ জাগামর 

সাধারণ $জন-গণের হি, শানন-প্রণালী- 

| রমবদ্ধে লমুধায় বিষয় জানিবার উপার 

ূ ধাকে, কিন্ত ভাঙার বদদিৎ সেট ঞ্সকন 

| বিষয়ে ওুদাসীনায প্রকাশ করে, তাহা” 

| হইলে এরূপ প্রকাশ্য দ্ঞাবের কেন 

| উপগারিই। নাই । তথাপি যদি প্রকাশা- 

[| তাখে শাসন-প্রণালীর কার্ধা-গুলি সম্পন্ন 

| না হয, তাহা হইকে বদি কখন সর্ব- 

| মাধারণের তৎসমুদ্ধার পরধ্যালোচন! 

| করিতে ইচ্ছ! হর, তাহার দ্বার একেবারে 

[দ্ধ হয়। লুঙরাং শালন-কর্ত্গণ 

| করিঠন্ত পারে। বস্তত শালন-কাধ্যে 

| নিরত যে কর্মচারীর গ্বাথপরতা এবং 

কর্তবা-জ্ঞান একীভূত হয়, এই ছ্টী 

| মনোবৃন্তির ঘধ্যে কোন পার্থক্য থাকে 

| না, অপিচ হুক্টটাই, তাহাকে একর়প 

র আচরণ করিতে ষক্ষম করে, তিনিই 

| কন্মচারিগণের আদর্শ-্বব্বপ | 
| শাসন-প্রণালী উৎককষ্ট পে পরিচালিত 

' | হইতে হইলে, দেশস্থ গ্রতোক ত্যধি- 

| বানীর উৎকষইট সগ-য়াশি একত মিলিত 

হইয়া. দেশের বাধারণ কার্ধো নিয়োজিত 

হওয়। আবশ্যক । পুতরাং দুইটা ধ্র্র 
উপর শাসদ-প্রধার্গীর উৎকর্ধাপকর্য 

নির্ভর করে ।৬ 5 যে পরিমাণে সমাজস্ 

জন-গণের মানসিক, নৈতিক এবং কশ্বঠ 

. এ গুনের উন্নতি অঙ্গে এবং বে) যেপরিষাণে 

.ম মমাজন্থ বাকজি-লিচয়ের ' রখ গ্রয়ত 

শাদন-পুণালী। 

| তাহার দোয-প দধিষ্টদেস্ষরিতে হয়। | 

অবীলা ক্রমে বথেচ্ছাচারিতা অবলম্বন" 

০০ 

র 

॥ 

প্রস্ঞাতব,. বর্ন. (ইনতিানি গুণ, 

রাজি অন্দিলিত ছইয়া। দেশের লাধারণ 

হিত্কার্ধ্যান্থষ্ঠানে নিয়োছিত হয় । ৬এই | 

ছুইটা ধর্দ্যূসারে পালন: প্রথালীর উৎকর্ধ | 

বিচার কন্ঠিতে হইবে। একটা শাসন. | 
প্রালী সমান্বস্থ ব/কিগণত্কে অবলম্বন | 
করিয়াই সদসং ক্রিয়া সম্পান করে | 
এবং তাহাদের সর্ধপ্রক্ঞর অবস্থার ৃ 

উন্নতি বা অবনতি বিধান করে, জুহরাং | 

এই ঞ্ইটা বিদ্ধ পধ্যালোচন! কগিয়াই। | 

শসন-প্রণাপীর এই প্রথম ধন্দটী--কফি 

রাঙ্চচন্ত্র, কি শ্ব।ধীন-তন্ত্র সকল প্রকারে | 

বর্তমান থাকিতে পারে। শ্বাধীনতন্ত্ের 

নুচারু কাধ্য-পন্ধতি যথেচ্ছাচাদী রাজ" 
তন্ত্রেও বিদামান থ]ক1 আঅসস্ভব নহে। 

কেবল আশক্কা-স্থল এই যে, যথেচ্ছাচাণী 
রাজা উৎকৃষ্ট কারধ)-পন্ধতি জবলখুন ন। 

করিলে&, না*করিতে পারেন। কিন্ত 

ইচ্ছ। *কগিলে, “ভিন শানন-গ্রণালীর 
যাবতীয় বিভাগের কার্য উপযুক্ এবং 
াগুণশালী ব্যক্তিদিগের হত্তেই নাত 
করিতে পারেনি । চ্মৃতি-শান্-ধিশারদ 

্যক্তিকেই গ্রাড়বিবাক-পদে »নিযুজী" 

করিতে পারেন। অস্কঞ্শান্ত্রে পারদশী 

এবং» বাণিজ্য-ধ)বুদার-লনৃক্ধে বুপওত 

ব/জিকেই কোষাধাক্ষ করিতে পারেন $ 

নিংহের,ন্যার বলবান, এবং লমর-কুশল 

ব্যক্তিকে গেনাপতি-পঃদে বরণ করিতে 

পায়েন এবং শৃগ!লের নানি উকুন এবং 
কার্ধগ্ম 'াকিকে রফোটালের কার্ধো 



চে ০০ 

৪১৮ রে চু] $ নু 

গতি ও এট এ এল জাপার ০) পরও ও নারী ভি তর 

|| করিতে পারেন* কিন্ত ঘিউীর 

ধরা গ্রতিপালন অর্থাৎ সমাজস্ব 

ৃ | জনগণের মানপিক) নৈতিক উন্নতি 

ৃ 

। 

জি ভাল ৮৭০ ২ ১০০৯ তত বার 

লশ কি 

এবং কার্যযকুশলতা “বৃদ্ধি সকল প্রকার 

| শাসন-প্রণালী দ্বারাই হইতে পরে না। 

শাসন-প্রণালীর উৎকৃষ্ট আদর্শ তাহার 

নাম যন্বার। সমাজের সাধারণত এবং 

বাক্তিগত মানসিক,নৈতিক এরং কর্দিষ্ঠ 

গুণ শ্ররুষ্ট পরিমাণে সংবর্ধিত হয় । 

থে সমাজ যত পরিমাণে উঞ্নতির 

সোপানে আলোক রয়াছে,তদন্থসারে 

তত্রত্য শাসন-প্রণালী সংঘটিত হওয়। 

উচিত । বর্তমান ফান্ন অথবা ইংলও 

দেশের নিমিত্ত যেরূপ শাশন-গ্রণালী 

ট্রপযোগী, অনভা জুলু বাকুকী জাতির 
পক্ষে তাছ! কদদাচ কার্ধাকারী হইতে 

পারেনা। সভ্যতার ইতিহাম পাঠ 

করিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীস্থ কোন 
জাতি ইতর পণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ নছে। অপর 

দিকে কোন +এজাতি এত উন্নত যে, 

তাছাকিগবে দেবতুলা মনে করা যাইতে 
পায়ে। দেশ-বিশেষের মানব-সমাজের 

ভিঙ্ন ভিন্ন অবস্থান্ুদারে , তথাকার 

ধা সনঃগ্রণালী অন্তত এইরূপ হওয়া 
[ধশ.ক যে, জঙগেশস্থ ব্যক্কিগণ তন্দারা 

উন্নতির অবােহিতি উচ্চতর পোগীনে 
| আরোহণ কহিতে পারে। অসভ্যাবস্থায় 

| শফলেই গ্রে্ছাচারী এবং কেবল, নিজের 
| উর পৃতিরিষিষ্ত সাদা বান 'সমখ্। 

ঢু এই অবস্থায় ভাহাতের সর্বপ্রথয, 
চাদ পরিহার চিএ 

আর্য দর্খম। 
৪৮ পাপ নি আলা গত চি ক এ শপথ চস এস ওত ্এরেরাে তত 

না সপ তু 

“ভাদ্র, ১২৮৮1 | 
ূ 

“কর্ডৃগণের আিশ প্রস্তিপালন করিস ৃ 

চলিতে শি ' করা আবশাক। র | 

হুতরাং এপ্রকার দেশের শাপক-শ্রপালী | 
সম্পূর্ণরূপে অনিয়ম-তস্ত্র ছওয়া উচিত ৭ 
এমতঃস্থলে ক জন স্বেচ্ছাচারী বঃক্তি | 
শাসন-কর্তা ন! হইলে, চলে ন!। 

“কাহার ক্ষমতা তিন গ্রবান্ধ কারণে 

উদ্ধত হইতে পায়ে । - (১ম) ধর্ম (২য়) 

যুদধ-নধন্ধে বিপ্রম (ওয়) ভিন দেশের 

বলের সাহাবা। 

সব্ধ- প্রথমে অসভা জাতিকে শাধন- 

কর্তার আজান্বর্তী হইয়া! চলিতে শিক্ষা 

পাও়া আবশ্যক। তৎপরে তাহাদের 

শাসল-প্রণালী এমত হ ওরা উচিত্য-"/বিন 

তদ্দারা তাঞ্জার ক্রমশ উন্নতি 

করিতে পারে এবং তৎপক্ষে কোন 

বাধা বিপত্তি না জম্মে। ভাতার 

ইতিহান পাঠ করিয়। জানা ঘ:য় যে, 
পুরান 'মিসর-দেশ-বাসিগণের মধে। 

এইয়প শোচনীয় অবস্থর সংঘটন 

হইয়াছিল। তাহার ধন্মযাজঞ্দিগের 

বশবর্তী হইর1, কিছু পরিমাণে উন্নতি 

লাজ কম্ধিয়। আর আগ্রনর হইতে পারিল 

সরা 

শ্০পস্পস্  ্ 

সত এ পা পি পে এ পা সপ পু ৯ বি 

প আট পপ: এল শি পি 

না। পরস্ত ফিছদিগণও ধর্মানুশাননের : 

বশবহা ছিল? ক্দ্ত তদ্দবার! তাহারা 
$ 

পরিশ্রম করিতে শিখিল এখং তাহাদের 

»ধো একটা সাধারণ" জাতীয় ভাবের 

উদ্ডেক হুইল। 

রও ৩০১০ ও ও 

কিন্তু তাঁহাদের ধর্শের | 
একটী চষতকার ' ভাব এই যে, কোন | 
কোন ব্যক্ষি ঈর্বরের বিশেষ 'অকুগৃহ্ীত | 
বলিয়া, পরিচিত হইতেন এবং তাহারা & 



। ভাত,” ১২৮৮। 
এরই 

ধর্মযান্ধকগণের নিতান্ত গীঁতিহন্থী- হর 
| উঠিত্েন4--. বর্তমান সভ্া-সমালে মুগ" 
| বুসতরের বীনভা.. দ্বার: €য উপকার 
| লাধিত হয়, রিকদিক্বের তব্িঃৎ-বন্কাগণ 
[দ্বারা প্রায় তজণ হইত. ুতরাং 
| সিভুদিগণ চীন-দেশবাদী এবং বলিব] 
| মহাম্বীপের অন্যান জাতিদের ন্যার 
[ নিশ্চল-ভাবাপন্ন ছিল. না। প্রাচীন 
| কালে শ্রীনদেশ-বালীদের নীচেই তাছার। 

| অতাস্ত উদ্নতিশীল বলিক্সা! পরিগণিত । 

এইরূপে একটী বমাজ উন্নতির এক 

পদবী হইতে, না পদনীতে ক্ষশ 

আ।ৎণ করে। এই শ্রেবী-পরস্পরা 
বিধেচন! করিয়া, কোন, প্রকার শাসন- 

| প্রথালী কোন্ বমাজের পক্ষে উপযোগী, 

| তাহা বিচার করিতে হয়। হুতরাং 

| শান-প্রণাপীর উৎকর্ষাপবর্ষ নির্ধারণ 

করিতে হইলে, তাহার এরূপ *একটী 

ৈরুর্য্য । 

ভ্লুন্সেক সময়ে পয এন, সম্যক পে আহকুল। 

নৈতিক একি কি ৭ থাকিলে, উদ্ক 

প্রকার শামুন-প্রণলীর উৎকৃষ্ট গুণ ওলি 
হষ্টুতে পারে, এবং | 

সমাজের কিকি দোধে তাহার উপক1- 
রিতা বিনষ্ট হয়, এই বিষয়ে মীমাংস | 

লমাজেন্ | 
কোন্ট অবস্থাতে সর্বোৎকৃষ্ট শাসন- | 
প্রণালী নিয়োছিদগইতেত্পারে এবং | 
কোন্ অবস্থাতে তৎ-পরিবর্তে তহুপ- 

কিন্ধূপ অপরুষ্ট | 

শাসন-গ্রপালী হওয়৷ আবশ্যক, এই | 

বিষয়ের নির্ধারণ করা যাইতে পারে। | 

এস্থলে এই পর্য)স্ত বলিয়া ক্ষান্ত থাক] | 
যাউক, “প্রতিনিধি-তম্ বা “সামস্ত- | 
তস্্ে।* (176018897658159 0০৮৮. ) | 

প্রকার-€ছদ ই প্লাদন-প্রণালীর সর্বোচ্চ 

গ্রতিভাশালী 

কর! আবশ্যক। তত্পরে 

যোগী অপেক্ষাকৃত 

এ] 
আঘর্শ- রগ | 

শাসদ-গ্রাণালী  সিদীক্ুত করিয়া) পরে | 

এরূটী, রমাজস্থ ঝকি-সৃন্মের মানলিক, | 

ূ আদর্শ অগ্রে স্থি কর! উচিত, আদশ?। ইছার প্রমাণাদি ক্রমশ ূ 

| যাহ! কেবল এক গ্রকার উন্নতির পক্ষে | আলোচিত হইতে। 

নছে,পরন্ধ সঞঙ্ল প্রকার উ্ঘততির পক্ষেই শ্রীচজমোহন মনুমদার | | 

র 
শ 

বৈদ্র্যয,। | 
“বৈদূরয।*-স্্ অপি প্রবিশেষ অর্থাৎ | কালস্ছিইতে ব্যবহাঠ হই৪1,আসিতেছে। 

| এক প্রকার 'প্রন্তর ৭ -বিধ্র দেশীয় | রামায়ণ, মঙাভারত প্রভৃতি ' সমুদয় | 
| পর্বতে উৎপন্ন হঞ বলিক্। “বৈপূর্ঘ/” নাম | প্রাচীন পুন্তকেই ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়? [| 
হইয়াছে +* এই মণি কমতি. প্রাচীন | বাবহারের বসত হলি বৈদুর্য মণির 

| * পার্বদুরে ভবং বৈৃধ/ং এই থাকেন বে এই মণি বিদুর নামক দেশে 
ব্ুৎপত্তি অস্থুসায়ে ফেহ খে বলির! | অথবা বিদ্ধ নামক পর্বতে উৎ্পর হয় 

লিখ 1৮৮15 হা পিস্তল শসার 

ন্ পপ ৮ পপ পাশা ্পিসসপিপসপসপপা লী সা ২২০7৩ 



| যথা--“বৈদূর্য।?! ৪ “বালবারস” 

| রাজনির্থন্ট প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার £কেতৃ-. 
| রদ্ব” “কে বশ '“পরাবৃষ্ঠঠ অভ্ররোহ” 

ৰ “খরান্বাস্কর”' £বিদুর রদ্ব” “বিদুরজ” 

রাসায়নিক বিবিধ গুণ বর্শিত আছে। 

| যথা-_ 
ৃ “নুহ 

টৈদুর্ধা-স্ষাটিকাদিকম,। 
মণি-রত্বং সরং শীতং 

কষায়ং ম্বাঢু লেখনম.। 

|» চাঙ্ষুষাং ধারণাত্চ্চ 

| পাপালক্ধী বিনাশনম ॥৮ 

ও শ্কটক প্রর্ততি মণিরত্ব নকল সারক- 
$ 

শা পপি সিস্ট 

কিন্ত, বিদুর নামক দেশ, কিংবা বিদূর 
নামক পর্বত, কি তদ্দেশীয় পর্বতের 

কোন বিস্পষ্ট বিবরণ কোম সংস্কৃত গ্রন্থে 

স্পাওয়ায়ায না) সুতরাং বিদৃর নামক 

দেশ, কিংবা! ব্বিদূর নামক পর্বত ন্ম্ই 

বলিয়াই অনভুভূচ হর বিমুরজ অর্থাৎ 

অতি দেশ-জাত এটন্প র্থ করিলেই 

ডাল হয়।/ বোধার। প্রভৃতি অতিদ্দর কস ৮শ শা শিট শশী শশা শিশির তত পি? ৮০ শীতল টিপ পা শি পস্পিপংী?ি 

উদযগ হইতে আর্ধযাবর্তে আনীত, হইত 

হা বৈদর্খা নান উদ্লে 

ঠা /দ$ টি 

এডদৃশ ৬১ 

পা . 

আধ্যদর্শন | 

| আনেক সংস্কৃত নাম পদ্যায়-বন্ধ উছা |,ণ-বিশিই, শপ, কষায়- বম, পাছু- | 
| শিয়াচে। জৈনাচার্ধা ছেমচন্র ইহার পাকী, উল্লেখবকর, চক্র ছিত্কারী, | 

| হট মাত্র নাম মির্দেশ করিয়াছেন । | এবং ধারণ “করিলে “পাপ-ক অলগ্মী | 
ত্বিদ্ত | নাশকারী হয়। রণ * | 

| নাম দৃষ্ট হয়। রাজবল্পভ গ্রন্থে ইছার | কৰা যায় না। কিন্তু উর্দ, ব! চিনি; 

“মণির ছায়া! বা বর্ণ ও পরীক্ষা ্ুৃতি 

মুক্তা, বিদ্রুম) হীরক, ইন্দ্রণীল, বৈদূর্ধ।। 

১১৬ খনি ছু 

ভাত) ১২৮৮ । 

শাঙ্ব কারের খাহাকে “বৈদূর্ধা অনি” | 
বলিয়! গিয়্াছেন, বঙ্গভাষায় তাহাকে | 

“বৈদুধা” ভিন্ন অনা কোন নামে ব্ক্ত ূ 

ভাষার তাহার স্বতন্ত্র এক নাম আছে 
আধুনিক জহরীর1 যাহাকে প্বহনীয়া”। 
বলেন,তাছাই প্রাচীন কালের ““টবদুর্ধ্য।”] 

রাজনির্থণ্ট, গরুড়পুরাণ ও ঘুক্কি- 
কল্সতরু প্রভৃতি বহছ গ্রন্থে এই বৈদুর্ঘয 

বিষয়ে অনেক কথ! লিখিত আছে 
রাজপির্ঘন্টকার ' বলেন, 'বৈদুর্ধ্যমণি 

সাধারণত কৃষ্ণ-পীতবর্ণ। করুষ্-পীত 

হইলেও) তাহার ছায়। বা কান্তি-গত 

বিশেষ" দ্বৈলক্ষণা আছে । রাজনির্খপ্ট 

কার বেনু পত্ত প্রভৃতি বস্তর লাদৃশা 

সবার! ইহার যে স্বরূপ কান্তি বর্থন 
করিয়াছেন) অগ্ে তাহাই প্রকচিত 

হইতেছে) 
“«একং বেস পলাশ কোমলরুচা 

মাযুরকতিষা। 
« মার্জায়েজণ পি্বলচ্ছবিভূষা। 

জেয়ং জিধাচ্ছারয়া 

হদগাজং গুকুতাং-দয়াতি নিতরাং 

লিদ্বন্ত দোয়োবিকং। 

বৈদর্যাৎ বিধদং বদস্ধি ধিরঃ 

্বচছঞ্চ তচ্ছোভনম, 8৮, চা 

চর 
রি 



্ এর সি ১288৯ পতিত ৯১৯৯ রি ন্ 

| ভাজ: ১৮1  ই্দূর্ধা। ২১ 

ৃ , সংক্ষেপ অর্থ এ রি বৈধূর্ধা-মপি+] ন্খৈষ াঁপষপাগাপাং ৰ 
| 

ূ তিন প্রকার ছায়া হইয়া! থাকে। ককেতে ভী্গকে বে । 
| এক প্রন্কায় - “বেছু : পলাশ” : অর্থাৎ পনীক্ষাং বর্ষণ প্রোস্তং ৯. 
| ঝশের পাজার 'রউ.। দ্বিতীয় প্রকার বাঈলেন কথিতাং দি্ধাঃ 81 
ূ “ময়ুরকঠের রঙড,1 ভৃতীক্র গ্রকার | হে ফিজগণ!”  এবৈদুধ্য- মণি" 
| “মার্জার” অর্থাৎ বিড়ালের চুর ন্যায় | "পুষ্পরাগ-মণি”' *কর্কেত-মণি'” ও | 

পিঙ্গল বর্ণ। যাহ! বিশদ ও খ্বচ্ছ হুইন্চে, | 'ভীম্ম+৮ নামক মণি-সম্বদ্ধে যে পরীক্ষার | 
| তাহাই উত্তম) ইহার সাধারণ পরীক্ষা | বিষয় প্রথমে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন এবং | 

ৃ এই- বাস যাহ! আমাদিগকে বলিয্ষা্ছেন, | 
আমিপ্তাহাই বলিতেছি) শ্রবণ করুন ) | 
এইরূপ বনি" *“ফির্দরে যাইয়া! | 

«ছ্ষ্টং যদ্দাত্মন! ত্বচ্ছং 

গ্বচ্ছায়াং নিকষাশ্মনি। 

টং প্রদর্শয়েদেত- এ 

দ্বৈদূর্ধাং ছবাত্যামুচাতে |”) অবিদুরে বিদূর্ঘাসা 

রা্রনির্ঘণ্ট । গিরেরত্বঙ্গ-রোধসঃ। 

কাম-তুতি ক-সীমান- 1 

টা পারনি সিরা বৈদুর্ধয মন্ুতস্যাকরোইভবৎ 8? ৃ 

মণি “কি” নামক প্রস্তরে ঘর্ষণ করিলে? 
আপনার স্বচ্ছতা বিস্তার করে, সেই 

বৈদর্য। জাত্য ) তপ্তিম্ন বিজাতীয় * | 

গরুড় পুরাণে এই বৈ,ধ্-মণির বিষয় 

যাহ! লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিলে, 

এতৎ-নম্বন্ধে প্রায় কোন জ্ঞাতব্ই | 'সৈগ আকর হুইতে, নান প্রকার ভাস 
| জানিতে অবশিষ্ট থাকেনা । ৭ 5 : অর্থাৎ দীপ্রিযুক্ত নৈধূর্ধ্য-মণি সঞ্ল |] 

॥ পরস্ত গরুড় পুরাণ অপেক্ষা যুক্কি-কল্প- | অগ্নি স্চ'লঙ্গ-নমূহের ন্যায় মাবিভূত্তি*হয়। 
| তরু নামক গ্রন্থে কিছু বি্পষ্টর্রপে এই | * “তেষাং প্রধানং পিখিকঠনীলং 

বিদুর-নান কণপর্বাতের উচ্চ প্রদেশের | 
নিকটে কামভুঁতি নামক স্থান, তাহার || 
আকর অগ্রাৎ উৎপৰি-স্যান। ূ 

“বৈদূর্ধা-রত্রমণয়ো বিখিধুাব ভালা- 

সতপ্মাৎল্কলি্-নিবহা ইব সম্বভূবুঃ ।৮ 

| মণির দোষ-গুপ-পরীক্ষাদির বিষয় বর 'বদ্ধা ভবেধেধুরল্প্রঝাশম,| . 
| হইয়াছে । আমর! ক্রমে উদয় গ্রস্থেরই চাষাগ্রপক্ষ-প্রতিম্্রিয়ো যে- 
র পিখিত পাঠ উষ্ঠ ত ও তাহার বঙ্জাছবাদ ন্ তে প্রশস্ত মণি-শান্রবিছ্িঃ | ৰ 

| গাঠকগণকে উপহার দ্বিতেছি। বৈদর্ধ্য বহপ্রস্থার হইপেসৃযুরকঠা ] 
শুত--নৈমিষধারপটীর “ খধিগণকে | রঙের এবং বংশ খখের তৈদ রাই | 

খলিতেছেম___ ০. প্রধান বা বা উতট। বাহার বর্ণ “চাষ | 
টড ক ০ 2৪৭ রর বদ তিশা 

সদ শান স্পিন টি 

০ 
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জিবি বটি ৩ গা এছ তর তরি “পলি এট 

সে মণি প্রশস্ত অর্থাৎ উম নছে। 

পি. পগ্ুগবান, বৈ ধর্য-সণি খে 
জয়তি ব্বামিনং বরভাটঃ। 
দোষৈ ধক-দোষৈ- * 

স্বপ্মাৎ যত়াৎ 'সরীক্ষেত ॥% 

যেহেতু, গুপ-যুক্ত বৈদ,ধর্-মণি গ্রাভুর 

সৌভাগয আনয়ন করে, আর দোষবান্ 
বৈদুধ্য যখন দোধ আনয়ন করে, তখন 
তর পূর্বক তাহা পরীক্ষা করিবেক। 

“গিরি কাঁচ-শিশুপাল. 
কাচ-স্কাটিকাশ্চ ভূমিনির্ভিননাঃ | 

বৈদরর্ংমগেরেতে 

বিজাতয়ঃ সন্গিভা সম্ভি 0, 

“গিরিকাচ” “শিশুপাল” কাচ” 

ও * শ্ষাটিক” ভূমি-নির্ভি্ন অর্থাৎ ভূমি 
' ভেদ করিয়। উৎপন্ন উক্ত কএক একার 

বস্তই বৈদুর্ধা-মণির সশ ও বিজাতীয় । 
অর্থাৎ উক্ত মণি-বিপেষ সকল বৈধূর্ধা 
মণির ন্যায় টৃঁশ্য-মাত্র; পরন্ পরীক্ষায় 
তত্তলানহে-_স্থৃতরাং তাহার! বিজ্বাতীয়। 
গিরিকাচ প্রভৃতির লক্ষণ এই যে, 

' ৬৫ লিখ্যা ভাবাৎ কাচং 
লঘুভাব্লাচ্ছৈগপালকম্। 4 
গিরিকাচমদী শ্ি্বাৎ 

' ক্ফাটিকং বর্জন /" 

লিখ্যান্ভাৰ অর্ধাৎ প্রমাণ-গৃত কুদরত 

তু "কাস 'লঘুড়!?ব অর্থাৎ ওজনে 

হাক! বলিত্বা * শিগুখাহ* দীথিহীনক। 
হছে মির রি র্দের রা 

চু 

আধ্যদর্শন । 

নাম পঙ্ষীর পঙ্জাগ্র$তাগেক নযায়-_ [থাকায় ” স্ক্টিক 

ভাত, ১২৮৮, 

++. বলিস জ্সাদিতে | 

হইবেক। ্ | 
“যদিজনীলস। মহাগুগয়্য।. 
স্থবর্ণ-সংখা1-কলিতপ্য মু্াম্। 
তদেব টনদূর্া-মণেঃ প্রেঘিষ্ং 
পলহবযোন্মাপিত-গোৌরব্য ॥ | 
এক সথবণের স্বার] যে পরিমাণ নির্দে।ষ | 

“ইন্দ্রনীল” মণি লাভ হয়, ওজনে ছুই | 
পল পরিমাণ বৈদুর্্-মশির মেই মূল্য ঃ | 
ইহ রত্ব-শা্সবেস্তার] বলিয়। থাকেন। ||. 

“ স্মেহ-প্রভেদে! লখুতা-মৃহত্বং 

বিজ্জাতি-লিজং খনু, সার্বাজন্যম্।৮ | 

অন্যান্য মণির ন্যায় বৈদৃর্্য-মপিরও | 
বিজাতি আছে । * স্গেহ পরতে» অর্থাৎ | 

লাবণ্যের ক্রেটি, " লঘুত1” অর্থাৎ ওজনে | 
হাল্কা, * মৃহৃত্ব”+ অর্থাৎ অকঠিনতা, এই | 
কএকটা বিজাতি-পরীক্ষার সর্বজন-বিদিত 
চিন্ধ। অর্থাৎ এই কএকটা লক্ষণ দৃষ্টি | 
হইলেই, তাহা! জাত্য মণি নহে বলিয়! 

জানিতে হইবেক 
আকরান্ সমতী হানাং উদধেস্তীব.সমিধো৷ 

মুল্যমেতন্মণীনান্ত ন সর্বাত্র মহীতলে | 
শান্বে যে প্রকার মণি-মূল্য উক্ত 

হইয়াডে, আকর-স্থান অতিক্রম করিলে, 

সে মূল্য পৃথিবীর স্থান-সাধারণের 

নিনিত্ব নহে। সমুত্্রতীরের নিকটবস্তা 
দেশ-সমুূহেই উল্লিখিত ধুলা নির্দিষ্ট 
আছে। 

শ জবর অনা বাট 

(প্রো; ধোড়শ-সাযকঃ। 

ত্ষ্য সপ্ততিতর্ধে! ভা 
_ বংজ্াকপং করিষ/তি ॥৮. ] 

৯2 ১ সর যে উর কেকের ২ 
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ূ ভাতে, ১২৮৮। 

ূ শাপস্তুষ 
ৰ সাঃ পঞ্চড়ঙ্ণলঃ 
ৃ পঙ্জনা দখঙ্গো ভাগে! 

ধরগ$ পরি কীর্তিত:1* 
ইতি মামবিধিঃ প্রোঞ্জেণ ও 
রদ্বানাং মূলা-নিশ্চয়ে 8গ,পু১৭৩স 

মনু ১৬ সাধ। পরিমাণ কাঞ্চনকে 

সুবর্ণ সংজা দিয়াছেন। তাহার ৭* ভাগ 

পর্য)স্ত বিশেষ বিশেষ নাম উৎপাদন করে। 

৪ মাষায় ১ শাণ” ৫ মাধায় কৃহঃল, 

পলের দশম ভাগ ধরণ নামে উক্ত হয়। 

রত্ব-লকলের মৃল্যাবধারণের জন্তই এই 
সফল পরিমাণ উক্ত হইয়াছে । * 

| গরুড় পুরাণে এতস্তিযন আরও ২।৪টা 
বচন আছে। নিষ্পয়োজনতা বিধায় 

সে কএকটী পরিতণাগ কর1 গেপ। ; 

৯৮১০3 পল: ক পি 

০ স্পিরিট শিশ্ন এ 

| যুক্তি-কল্পতক গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, ূ 

এক্ষণে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। 

| “সিতঞ্চ ধৃযনক্কাশং 
ঈষংকষ্$মিতং ভবেং। 

বৈদ,্ং নাম তত্রকং 

|. রব্ববিষ্তিরুদানৃতম,। 
| অপ্রকষ্ণ মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ ও গতর | 
৷ থে মণি-বিশেষ, রদ্ববেত্তুগণ তাহাকে 

| খ্দূর্ঘট নামক রন্ব বলিয়া থাকেন। 

প্রন্ধকষতরিয়-বিট-খৃর্র- 
জাতিভেদচচডূর্বিধম 
দিতনীঠো। ভবেতি প্রঃ 

নিতারকক্ত বাছজঃ । 

পীতানীলত্ত বৈ”)$ সৎ 

নীল এব হি শুর্ুকঃ (৮. চি 

ক ১২১২০ ১১ 
ছীতিরিপূলতেন 
| টিন 

২ ০৯টি তাত কত এলি 

রঃ ৬৮. 

-২ বাশ শী ছাপে 

এজি এ এসসি বাক ইউজার 

বিদধয-মি উ্-আজতি-ভেছে চাদ্ষি 

প্রকার ।. ক্রাঙ্মণ ক্ষতির, টধশা ও শু 

এই চারি প্রকার জাতি । বাছা ''গিত. 

নীপু” অর্থত স্বেত-কইঃ-মিশ্রিত বণধান,, 
তাহা ব্রাদ্ধণ-জাতীয়। *'নিতা রক্ত” 

অর্থাৎ ঈষত্রভ-ঘিপ্রিত খ্েতবর্ণ হইলে, | 
তাহা ক্ষত্রিয়। «“পীত-যক্ত” অল রক | 
মিশ্রিত পীতবর্ণ হইয়ে। তাহা উদ 

জাতীয় এবং কেবল কাল হইলে তাহ! 

শুদ্রজা্ীয় হইবেক॥ | 
“মাজ্জায়মরনএবুথ।ত 

রমোন-প্রতিমাং ছি বা ৰ 
কলিলং নির্দলং বাঙগং র 
বৈদ্যং দেব ভূবপণম, ॥ ূ 

মার্জবার-নয়ন অর্থাৎ বিড়ালের চঞ্গায়, | 

| ন্যায়, কিংবা রন্রনের বর্ধের নায়? 1 

এবং কপিল। মী ও ব্যঙ্গ-গুণ-বিশিষ্ট | 

| যে খৈধরধ্--ঠাহ| দেবভূষণ আথ|ৎ | 

ূ দেবতারা ৮৮১ ধরণ করেন। 
শ্লেকস্থ* “কলিল? ও “বঙ্গ” শখের 

(অথ কি? তাথা বলা ঘ/হতেছে- ৃ 

, “সুতরাং ঘণমত)চ্ছং | 

কলিপং ধাঁঙগমেবচ। ূ 

বৈদ্য্চাণাং মমাখাত। ূ 
* এতে পঞ্চ মহা 3৭187 র 

২ ০ শশাশীশীশীশী শিস িটীশ শি টিপি পা পো রা 

ক 

গা“ (১ সপ ও ০ ও পা “এপ জপ এ 

“ম্ুত্রাং” “ঘৃণা” আচ? “কুলিল” 

ও দব্যঙ্গ” এই পাচটা বৈদুযা-মশির র্ 

মহাগুণ বপিয়। প্রলিদ্ধি শাছে। | 

. হিহরাংত গুণের লক্ষণ এই থে | 
“উিগবন্ধিধ দীপ্তিং ঝোহনো | 

জুতার ইিজা গদ্যে এ | 



২০৪... আধ্যদদ্ন। ভাত, ১২৮৮। 
০০০ ৮ ০০৬, এ পাটা পলি ৮ চি 

০০ 
| 

। 

| মণি যদি দীপ্তি অর্ধাৎ তেজ বন ৃ পাক 

| করিতে থাকে, তবে তাঁহাকে « সুতা বৈদ যাঁপামুকীরিভাঃ ৪” . 

8 নাঞক মহাগুণ বল যায়। | নপি-শাঙ্-বেপ্তারা কহিয়াছের, বৈগ য1-. 

ৃ “ ঘন” প্রতি সহাঙণ কি তাহাও মণির পাচচী প্রধান দোষ আছে। 

| বলা যাইতেছে" ০ 7 “কবর” £কর্কগশ “তান” “কল” | 

ৃ * প্রমাণতালজং গুরু যত ৫দেহ”--এই পাচ মহাদোধ এবং ৰ 

ঘনমিতাতিবীয়তে । ইহাদের লক্ষণ যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে।| 

কলঙ্কাদি-বি হীনং, রি | ৰ 
তদতাচ্ছমিতি কীর্তিতম | 'শিরবমারুকনিব বত ূ 
দা এ প্রতিঙাতি তচ্চ কর্করম.। র 

চটকাতে । যাহা দেখিব।-মাত্র কর্করাধুক্তের ন্যায় | 
( কাকর-যুক্ত ) বোধ হয়, তাহাই; 
“কর্কর” নামক দোষ। 

“স্পর্শেহপি চ যত্তজজ্ঞেয়ং -_ 

কর্কশং বন্ধুনাশনম. 1” 

স্পর্শ করিবা-মাত্র যাহা কাকর-যুক্ত | 
: বলিয়া! অনুভব হয়, তাহাই «কর্কশ 
ওজনে ভারি) এইরূপ হইলে, তাহাকে | নামক দোষ। এই পোষ বন্ধু ০ 

[ 

1 $) 

দোষ-রছিত হইলে, তাছা সহিত গণ “ভিন্নভ্রাঞ্জিকরস্ত্রামঃ 
বলিয়া কথিত'হয়। যাহাকে চন্ত্রকলাং ম কুষণাৎ কুল-সংক্ষয়ম।” 

ন্যায় এক প্রকার চঞ্চল পদাথ দেখায়, যাহ! দেখিবা-মাত্র ভাঙ্গা! বলিয়] ভ্রাপ্তি 
€€ চ.] ১ | জা (তাহাই “কলিল” এবং তাহা রাপা- | জন্মে, তাহাই এ্রাস”-নামক দোষ হষ্ 

হ অবয় ০ দিংগের মম্পত্তিদাক। যাার ্ বৈধুয্য। ত্রাস দোষ-ধারণ-কর্তার 
ূ বিস্লিষ্া অর্থাৎ বিশেষরূপে সংহত; তাহ | বংশবাবনাশ করিয়া থাকে। 

চু 

'কলিগং নাম তদ্রাজ্ঞঃ 

সর্বসম্পত্তিকারকম।” 
বিশ্লিষ্টাঙ্ন্ত বৈদুযং 

[৮ ব্হ্বমিতাভিধীয়তে |” 

ূ 

ূ 
র 

ৃ 
| 

প্রমাণে অল্প,কিস্ত পরিমাণ- গুরু অর্থাৎ | 
ৃ 
ূ 
| 

বা । এ. “বিরুদ্ধবোত্ষন্যাক্ে 

| যেধন পার্চটী গুণ প্রাধানারূপে কল: ক্ষয়কারক$1% 
ূ নির্দিষ্ট আছে, সেইরূপ পাঁচটী দোষও | যাহার ক্রোড়ে রিজান়ীর বর্ণ লক্ষা 

| নিণণত ছইয়াছে। বিবি, হয়, তাছার মেই দোয়ের নাম কলঙ্ক”? । 

|]. দিক ককরণং আস .. এই কলম্ব-হ্ট মি ধায় করিলে, বিন 
৮ বি দেহ রি 3১ হ্ইতে হর | . ্ 

1৫ 2৬ এ বিএ 
" শা ্প পাপন শপ সিটি উিরিনি ১০ 

মু. ৮০ সপ পু 0525755555595404594 
চন, দিন 

গ র্ রর 



| ভাত, 

২২১২১, 

১২৯৮ | 

১ “মলদিপ্ধ ইবাভাকি 
দেহে! দেহ-বিনাশ+£1” 

যাহ! দ্লখিতে . ম-বিলিপ্ডের ন্যায়, 

তাহাও সন্কোষ। এই দোষকে  “দেছ” 
দোষ বলা যায়) এই বিহ-দোষহ্ট 
বৈদ য? শরীর ক্ষ করি! থাকে, অর্থাৎ 

রোগ জগ্মায়। 

গরুড় পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এইনূপে 

বৈদর্যা-মণির দোষাদোষাদির বিষয় 

বর্ণিত হইয়াছে । আমর বৈদ,য- 
| সম্বন্ধে এতদধিক কোন পরীক্ষার্দি প্রাপ্ত 

সপ ৮১২২ 

পাইয়াছি। তাহাই 

দিলাম এবং 

হই নাই। যাহ! 

পাঠকগণকে উপহার 

প্রস্তাব সমাপ্ত করিলাম। 

ছায়া) 
ক%| 

ক ন্ট 

৯ ২০ | 

বৈধ (1499 185011) পারসা, | 
বেলুচিনস্থান, চীন, কোথারা এবং | 
সাইবিনিয়া। দেশে প্রাপ্ত হওয়া যাস ।. | 
ইছ! ভিন্ন টীনদেশে গুক প্রক্কার নিক | 

শ্রেণীর বৈদ্য গাওয়। গিরা থাকে। | 
অতি উৎকৃষ্ট বৈচুর্যা ইতালীয় এবং | 

ম্পেন-দেশীয় প্রাচীন ধর্্মনারের | 

বেদির উপর ছুশোভিত দেখতে পাওয় | 
গিয়া থাকে। কুলীয় জার স্কোলেনে | 
নামক-লাজ-প্রাসাদের একটা হন্মোর ভিত্তি ূ 

উত্তম বৈদধ্ধয স্বাগধা' হুশেটভিউ রহিয়াছে । | 
উচ্া দ্বিতীয় কাথারিনের সময় নির্শিত্ত | 
হইয়াছিল। 

শ্রীরামদাস সেন। 

ছায়া। 

ওই ছায়!-- 
গ্রকৃতির কোলে ওই, 'গুরু নিপিথিনী ছায়া 

টি 

গড়েছে প্রপারি' রর 

কুপালুর মায়া মত মধুর গন্ভীরে ছায়া 
অনন্ত বিস্তারি। 

কি গভীর দশা ওই-- 
* বিপুল এ শুনা মর্কা বিরাঁজে অনন্য-কার 

উজ্দল ছায়ায়, 
আবনের কট তত্ব নঙীব ভাষায় যেন, 

তালিছে উহ্বায় | ॥ 

এ, পলা সপ : 



২০৬ আর্ধ্যরসনি | ভাক্র, ১২৮৮। 

ছায়া তুমি ! , 

শুনো পুন বর্ণে তাস, অর্থহীন বোধহীন, 
্ ৮ তোয্নার আন্তায়- 

প্রাণের নিগুঢ় কথা, মেহের নিভৃত সাধ 

ণ কেমনে মিশায় । 

৪ 

" প্রাণের নিভৃত প্রাণ, গোপনে মানব যাহ! 

রাখে সাবধানে; 

কেমনে নিরথি+ তুমি অবিকল চিত্র তা'র 
বি আকিলে বিমানে ! 

৫ 

বড়ই সুন্দর ৷ 

জড় ভদয়ের এই প্রীতিব পীষ্ব-মাথ। 

মনোহর রেখা, 
বড়ই মধুর ওই প্রকৃতির শৃনা হাদে 

ঙ 

€ নাহি তায় . 
আশার হুরস্ত তৃষ্ণ: স্মৃতির জলন্ত লেখা 

এ 

স্বার্থের গরল, 

শুন) হছে শুন্য ছায়া, শুধুই নয়নে ভাসে 

| কেবলি সরল! 
চ ০ ণ 

প্রকৃতি তোৌমার-_- 

নিরেট নির্ধাম প্রাণ এ অধ্যাতি কেন হাঁয়। 
টি 

টি ঘোষি'ছে মানবে? 
এছ+তে ভুদক-পাধা, এহ'তে পরাণ ঢাল! | 

দশা কি সস্ভবে ! 
৮ ছু 

বিশাল বিশু ছাবে, শিক্ষার অনন্ত পত্র 
( রেখেছ খুলি, 



০০৬০ সি ০ ২২১৯ ্ট রত টিচার টি . ররর চিতা যর 27755 

ঢু ভাত) ১৯৮৮। রঃ সায়া রী পা, হ্্্থ | 

হা রানার রহ দ্য ৮ উচ্চ বারি/ পর | ০০ বু আারিজরকস্িচগাপরার ৬০ বে, আছ” পি জা ০ জা ০৪. দি উর পপ 

ূ হ্গষ জী ধ-ত, 8. সরল ছাক়্ায়/দেতে 

ধয়ে'ছ আকিরা!. 
টি 

| বড় স্থদার | 
| 'জড় অজড়ের, এই হৃদয়ে হরদচালা 
ূ মনোহর বেশে! রর 

প্রকৃতির বুকে ওই, ব প্রাণীর পরাণ-মাখ। 

ছায়ার আবেশ! 
১৩ 

নাহি তায়-.. 

আশার ছুরস্ত ভূষণ স্বতির জলস্ত লেখা 
স্বার্থের গরল। পু 

শুনা ছাদে শূন্য ছায়া কেবলি নয়নে ভাবে 

শুধুই,সরল। 
১১ 

ভূমি ছায়া : 
নর হুদয়ের তুমি প্রাণের পরাণে লেখ 

কালভুজঙ্গিনী * * 

| : তুমিও ত শূণ্য ছানা তবে কেন মন্দ তুমি 
ৃ ” অক্ষয় লেখনী! 
ূ * ১২ 

প্রথম প্রথষ্--- 

ৰ সরপীরহদে ওই , , পৌরমালীছায়! মত 

 মধুরে মিশাও, এ 

ভূত ভবিষ্যত ঢাকি” নবীন করিয়া! চিন্ত 
পরাণ মাতনও। 

৪৬৩ 

শশী 

টা টি টি 

দেখিতে দেখিতে...” 

॥ গাড় অমাবস্যা মত, ছড়া+য়ে অনন্ত পথ * 

ছীবন আঅধারি, 
“  মন্ধ দিগন্যরী গত, রুধিরাক্ বেশে বক্ষে 

বেড়াও বিচরি” ॥ ॥ 
ক 

রর . প্পাচআাশীশিি ও পিল পি আস্পিা কাশী দশ 



এ 

টির রাযি ০ ূ ১ স্পা পা ০৯৮ আপস জাপা এ সপ পিপিলিত পনি এক শতক পতল ০৮০ ০৯ সর তি ০৯০ তু ৩৯০৯৯ সপ পপ ০০০০৯ ৭১৮৯৯ 

২০৮ আর্যাদর্শন | ভাত) ১২৮৮7 
শপ প্রজা গর হি আজি কি সয গ পজন ানউ ির 

] 
€ ঃ ূ নি 

| এ চাতুরী কেন তৰ! 

| মায়ার লেপনী মত, নীরবে ছড়া'য়ে পড়ি? 
! নিভৃত অন্তরে, ৰ 
৷ মধুখে মধুরে কেন, সোমাগে লা যাও মিশি' ৰ 
র | 'প্রাণের ভিতয়ে ! | 
| ১৬. 

ূ দেখিলে ত ওই__ ূ 
ূ সান্ধা গগনের ছায়।, ভাতিল কি ভাবে ওই ূ 

“নরমী-সলিলে, 

মধুরে পতিত হয়ে, মধুরে মিশা”য়ে গেল 

নিরমল জলে ! ূ 
১৬. 

কিন্বা ওই-_ | 

তরু-মূলে ছুর্ববাদলে, আধারের ছায়] মত 

্ষণেক আবরি? : 
অমনি করিয়া কেন অক্ষত রাখিয়া প্রাণ ৰ 

নাহি যাও সরি' 

| ১৭ 2 

ৃ কি শিক্ষ! প্রকৃতি তবে, ধরিয়া রেখেছ তুমি 
ৰ | মানব-নয়নে ! 

নশ্বর জগতে যদি নকলি ক্ষণিক, তবে ূ 
| ২. ছায়া! কেন খ্াণে- ৰ 

১৮৮ 

ূ « এতই গভীরতর 4 এতই অনন্ত-স্থায়ী 
ৃ ূ শুতই অক্ষ 

ঠ রর 

তে 

প্রাকতিক পরিবর্তে হৃদয়ের ছারা কেন ্ 
নাহি হয় লয় ? | ! 

ৰঁ ১৯ টা ৃ 

ভৌতিক জগতে নয় সহজে ভ্রান্তির বশ... | 

$, লহজে-্র্কাল 1. 
তে রি ল্রি ০০০০৩ 

0 

্ শি : 



পা 

না 1 
] 
| 

ভাঙ। ১২৮৮। 

হৃন্বয়ের অ্তূতি * 

*&. বড়ই সরল! 

এমন নরল প্রাণে 

কিতা মিশাও ্ রী 

অনাথ দরিদ্র নরে 

কেনই কাদাও? 

আধুনিক বঙ্গীয় হিন্দ্রলমাজের প্রচলিত 
বিধাহ-প্রথা | 

সকলেরই ইচ্ছা, আমি বড় হট, 
| আমার দেশ বড় হউক । কেন না, তাহ! 

| হইলে আমি নুখী হইব । কিন্ঃসেই ইচ্ছা 
1 

| মনে উত্তূত হঈয়! মনেই বিলীন হলে, 

[ তাহাতে কোন ফল নাই; সেটী'অঙ্লল, 

| চঞ্চল চিন্ত মনুষ্যদিগের আকাশে মার্গ 
নির্মাণ-মাত্র । আমার মনে যে হচ্ছ 

হইল) শামি যদি প্রাণপণে তাহাকে 

কার্ষধো পরিণত করিতে চেষ্টা করিস! 

| কৃত কার্ধা না হই, তথাপি তাহাতে কিছু 

| না কিছু উপকার জাছে। কার্যা করিয়! 

| নিক্ষল হইলেও, আমার মনও কতক 

পরিমাণে সন্তুষ্ট হয়। কেননা,সে নিক্ষল- 

তার কোন দোয় নাই,.( যে কতে যদি 

| ন সিধ্যতি ক্েছ্ত্র দাঁধঃ?) তখন আমি 

| মাধ্যাতীত' এবং হয়ত অচির-কলি-মধো 
মনকে বুঝার্ৰীতে পারি, ইহা, অ!মীর 

বঙ্গীয় রিধাহ-্প্রথা। 
০. ও পাপ সরল নর পিস পাত অর অপ এ এসপি পা সাজ এজ ০2 পাকি পর চে ॥ 

গার অরিন. ২ 

প্রন্ৃতির উন্নতির ন্যায় সামাজিক 

নিভৃত পরাণে' তা'র 

কেন ছায়া! এ চাতুরী? 

জীবন খাধার করি? 

প্রীঈ --. 

মদর্শিত পথে কোন সাধু অল্লাঘাসেই 
সেই কর্ম সম্পন্ন করিতে পারিবেন । 

আমি অনেককে পথ দেখাইয়া দিল। 

কেছ উদ্যোগক্র্ত। হইলে, তাহাতে 

যে যে উপ্ণায অবশদ্বন করিতে হইবে, 
তাত1 বঙ্গিতে পারি। যে যে বাধা-বিপন্তি | 
উদ্লুজ্ঘমন করিতে হইবে, তাদ্ধায় জনা | 

তীষাকে সতর্ক করিতে পারি এবং বে | 

কারণে আমি, কুতকারধয হইতে পারি ূ 

নাই, তাহ বিশদন্ধপে দেখাইস্বা দিয়া | 
তাহাকে পশুশ্রষ হতে বক্ষ করিতে | 
পারি, গুতরাং আমা শ্বোর! তহার, এবং | 

গেই সঙ্গে সঙ্গেলগতের ও যে কিপ্ৎপরি- ৃ 

মাণে উপকার হইবে, তাহার অণুষাত্র ূ 

সন্দহ নাই । লোন দেশকে উদ্ন কধিন| 

হইলে বিধ্যা, বাবিজা। কৃষি, শিপন | 

€ পপ শশা পল পি নান করিত টি 

ঘা 
১৬ 



০ শপ স্পীশটিন্িশীসাশীদিপিপ্পিস টিপি ত পতি স্পা 

| উন্নতিই দেশের ভিতির-স্ববপ। সমাজ- | শিক্ষিত অশিক্ষিত, সভা অপভ্যঃ ধশী 
| মংস্করণ করিতে হইলে, অগ্রেবিবাহ- | নিধন সকল সমাজেই বিবাহ- প্রথ! 

| প্রথার সংস্করণ আবশক। আমাদিগের | প্রচলিত আছে। জগতের আরম্ত 
ৃ ছি্ুদমাঘ তি প্রাচীন.) তাহাতে | হইতে, এই গ্রথার আরম্ত বলিলেও 

স্পা পাস ৮০ টিটি 
৫ লে আনু স্মশাি 

২১০ ৭ ৮ ারযাদশনি ॥. ভাদ্র, ১২৮৮ 
চাদ এ রাগ চির বাপ, এ গাহি এস এয রা ৯ ০৯ আসত তাজা স্ 

ৰ উন্নতিও গ্রার্থনীয়। বিদ্যাহীন মন্থুযা টি ধানারা 7নে স্কান দেন, তাহাদের 

যেরূপ পশুর সমান, সেইরূপ 'অপংস্কত ] বিশেষ ভ্রম ।' সমাজেরও অঙগ-প্রতাঙগ 

'সদাজের লোকেরাও যথাথ মনুষখ-লামের ূ সাছে। বহু ফাল সংস্করণ 'না হইলে, 

অধিকারী হইতে পারে না।' ৰ তাহা! হধর্ণ হইয়া পড়ে । 

কোন, দেশ কি পরিমাণে সভা, তাহা ৃ আমাদের সমাজ এত জীর্ণ তইয়। 

তাহাদের সামাঞ্জিতক রীতি-নীতি ও |! পড়িয়াছে যে, ইহ্থার কোন কোন অঙ্গ 

আচর-বাবহার দ্বার! জানিতে পারাধায় ।; একেবারে ভাঙ্গিয়া আবার নৃতন করিয়। 

সামাজিক ব্াচার-ব্যবহার অনুসারে কোন্ | গঠিত করিতে হইবে। জাতিভেদ- 
দেশ সভ্য-চুড়ামশি,কোন্ দেশ অদ্দ-সভা, | গ্রথণ উচ্ছেদন ও আধুনিক প্রচলিত ; 

এবং কোন গুলিই ব| নিতান্ত অসধ্ভা বন।-| বিবাহ-পদ্ধির সংস্করণ মাশড আরম্ত | 

পণুর ন্যায় মচুষা।কতি "জীবের আধান- | ন1 হইলে) মমাঙ্গের অবস্থা কি ভয়ানক 

ভূমি-মাত্র ইতাদি বিষয় জান। যায়; | শৌচনীয় হইবে, তাহা চিস্তাশীল ব্যক্তি- ৃ 
স্থতরাং বল! বাহুল্য যে, লামাজিক | মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। ৰ 

পা 

পপ 

ও অত জা আস আরে জা সা শা পপি 

পচ ক ৯ সা ্জ স্জ 

রি ০২ 

| বহু কাল কোন প্রকার সংস্কার হয় নাই* | বলা যায়। ইউরোপীর পণ্ডিতদিগের 

| কাধে পরিণত ন করিলে, সমাজের এক- | সত্রে সাবন্ধ ছিলেন। আমরা যাহ।কে 

সুতরাং জীর্ণ সংস্করণ নিতান্ত 'গায়োজনীয়] মতে আডাম্ এবং, ইভ্ পৃথিবীর প্রথম 
হইয়] উঠিয়াছে। অচিরাৎ সঃঞ্ষংণকে | পুকষ শুস্ত্রী। তাহারাও পবস্পব প্রণয়- 

পর এ পপ 

কালে অধঃপতনের সসভ্ভাবনা। খ্সণেকে বিবাহ বলি, ইউরো পীস্বরা (01277406) 

মনে করিতে পারেন, অট্টালিকা] প্রভৃতি | মাারেজ বলেন,মুলমানেরা সাদি বলেন। 

"| পুরান হইলে, জীর্ণ সংস্করণ করিতে হয় | জগতের ভিন্ন ভি জতি এই প্রকার 
বটে; কিন্ত পমাঞ্জ সেক়প কোন পদার্থ | ভিন্ন ভিন্ন বাঁকা ত্বার! প্রভাব ব্যক্ত 

নছে। সমাজেরূআাবারভীগ-সংগ্রণ কি? | ফারস। বিবাহের অর্থ ফি? না, 
পি রা আপ এর 

| এ প্রঙ্থ নিতান্ত রহসা-জ্নক। উক্ত | একটা পুরুষ ও একটি স্ত্রীর, যাবক্জীবন | 
বা কোন দীর্ঘ কলের জন্য যে ঘনিষ্ঠতর 

* সম্পতি কিয়ৎপরিমাথে কার্ধা আরম সন্মিশন, তাহীক্ষেই আমরা বিষাহ 

| হানে মা; কিন্ত ভাহাকে প্রকৃতরূপ সংস্কার | বলিয়। গ্রহণ কমি । বিবাহ এই কথা-. | 

নু পার2 

বলার না। - 1 টির ধাতু ও প্রভায়-গভ €ষীলিক অর্থ | 



ঠা 

[শুনিতে পর্চরা যায়! গৃহপালিত 

ূ গো" মহিষাদি প্র মধ্যে এই প্রথার করি দেখিলে, ইউ তাছ। | 

গাছ পানি অপ হও কান্ট লিপি, ও সা থক (পপ সি সপ: 1 এ উইক ওত এশা ২ বারি টি সপ নেক রন পেলব, শান ারা০০- 

ৃ কি, তাহ) আমর! এক্ষণে বলিব ন1). বিলক্ষণ বৈপরীত্য । ' কিন্ত যাহারা 

| ভাত্ত, ১২৮৮ বঙ্গীয় রিবাহ্-প্রথ!। ২১৯। ৰ 

স্থাবাস্তরে বিশদ করিত্বে চেষ্টা, করিৰ। স্বাবীরতা- হারাইরাছে, শৃঙ্খল যাছ।- | 
এক্ষণে দেখা যাউক বে, সামান্য স্ত্রী- | দ্িগের অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে, তাহাচ্রে | 

| পুরুষ-সংযোগ-মাতে রিখাডের কি প্রকারে । যে ছ্বভাব পরিবর্ডিত 'ছইবে, তাহাতে | 
ূ | ভৎপন্তি হইল এবং তাছার মুধ্যু উদ্দেশ) ই বিচিত্রতা কি? পওুদিগের কথা উল্লেখ | 

| ৰা কি। তাহার অভাখেই র! কি | করাতে__পঞ্ুরাও, মন্ত্রোচ্চারণ পুর্বাক 

ৰ নিই ঘটিতে পারে। বিবাহ করিয়া থাকে বা বিবাহ তাহাদের 
| কি পণ, কি পক্ষী, কি মন্ুষা সকল স্বাভাবিক--ইছা আমরা প্রমাণ করিতে 

॥ জীবে সম্তানোৎপাদনের উপায়_স্ত্ী-পুরুষ, 
| মংষোগ ॥ স্থৃতরাং স্ত্রী ও পুরুষের মধো 
| একটি এরূপ স্বাভাবিক নন্বন্ধ আছেঃ 

| বাহাতে পরস্পর পরম্পরের প্রতি অল্ল 

| ৰাঅধিক আসক্ত। আমাদের মতে 

জগৎ-অর্টার আশ্চর্য্য মহিমাই ইহার 

সাপে 

। তদপেক্ষা সহঅ-প্রণ বিডিল্ত।  মন্গযা 

| 

রীতি প্রজলিত আছে । বি্বাহ-প্রথ। 

শি স্মি তেপ্েস্ পপ পপ উল শী শত 

মধ্যে এ প্রথা! কিরূপ, তাহার বিচারে 

প্রজ্ঞাশা লী, পশুল্লাতি উচ্চঙ্ঞান-বিরহিত | | 

অপভা আরা মনুষাদিগের মধো ও খিবাহ- | 

বসি নাই । স্বর্গ নরকে, ধনী দরিদ্রে,সত্] | 

অসভো যে বিভিন্ন ত1) মঞ্জষা ও পণুতে। 

ৃ 

ৃ 
| 

কারপ। সদান্য নীচ পশুদিগেন ূ পরিণত-মন্ুষ্য-বুদ্ধির একট অমুভময় ফণ। | 

ূ অনেকে বিবাহ-প্রথাব রিরুদ্ধে অনেক ূ 

। প্রবুন্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। ূ কথ] বলিয়া থকেনণ; এমগ কি, ৰ 

শত শীষ পিশস পস্ি পপ 

কারণ, তাহা আমাদিগের অভিজ্ঞতার | বিবাহ যে 'সামাঞ্সিক ও গানর্িক | 
' ৰহিভূতি। সামানাত দেখা গিয়ন থাকে, | অমঙগলের একটি এপ্রধান কারণ, তাহাও | 

একটা কপো।ত-যুগ্র *পরম্পরের প্রঠি 
এত মাসন্ত যবে, একের মৃত্যু হইপে, 

| 
| 

ণ 
মপরটি দুই তিন দিন আহার পযাস্ত | হইলাম, তাহা অ।পনাপন স্বাথের 

চে ৃ 

নির্দেশ ও করিতে* জেটি করেন না। | 

আমরা ছুঃখিতান্তঃ করণে বলিতে বাধা | 

ৃ ূ পরিত্যাগ করিয়া শোক প্রকাশ কিয়া ূ খশনকা হয়] এঞ্প অলোৌফি ক আসার ৃ 

থাকে এবং কিছু কাল পরে অপর ূ বাক্য প্রয়োগ করিয়া পবিত্র বিবাহ- 
1 এ 

/ একটির সহিত মিলিত হয়। কিন্তু, | গ্রধাধুক দুষিত করেন। পরিকর বিধাহ- | 

পরস্পরের জীবনদ্বশাঝ কেহই অন্য প্রথার উ্্নে যেকি বিরমগ় ফলের | 

| কপোত কিংবা কগোতীর মহিত মিলিত | উৎ্পঞ্ি হয়, তাহার বিশদ প্রনাণ 

| থা ব্যাসক্ য় . ন1। বাসর ্রদ্থতি ] স্পার্টর ইতিহান। যেখানে প্রণর, | 
| অন্যানা বনা জন্ধরও বিষর এই প্রকার | দেখানে তালবাদা, সেই থানেই সন্দেহ । 

মেজ পর রা পপ * সা শপ পোশপপানপাক্সতিতিসিশা পিতা তি শি শা শীাাশিশিসপিপশ রা সি 

পা ঢ 

ঞ্ 

০৩০৬ জা দাজাাতবাতি রিং 

এ ৯ 

আপা পি পরা ৮১০ সজল ০১৯৯-৮ ৮7 

আমর গার্দরের বম্ত অনারে ভোগ ॥ 

ৃ 



|1২১২.. 
জজ জি এ িনরত সত শিব্উিজ৬ত পি ক চি লী এমি ০টি পাশ লস আর পক জাজ 

নিদ্দুদিগের সভা-চুড়ামণি দ্রেরতারাও 

সহ্য করিতে পারন নাউ । পুরাণ 
তাহার শত সহমত প্রমাণ দিতেছে। 

টঙ্জ ও গৌতম তমার দৃষ্টাপ্ত-স্থল। 
আমার স্সেছের সামগ্রী, আমার আদরের 

পালিত প্রর্মী আমাপেক্ষা অনাকে 

অধিক ভালবাসে, এই সামানা অন্দেহ- 

মান্র মনে উদয় হইলেও, নন.এশাকে) 

ছঃখে, ক্রোধে ও প্রতি তরিংয়ায় জর্ঘরিত | 

হইতে থাকে । বিবাহ-প্রথা এই 

ৰ সকল অগহনীঘ্ধ খিপন্তিকর ঘটনা" ! 

2২-০৮-২০১০ ০২০৪ 

| পূর্ষক কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া 
পুর়োহিত-পমীপে গম্ভীর শপথ করা 

ধর্ম-মন্দিরে বর কনা, ও অন্যান 
| আঁদ্ীক্বর্গ গমণ করিয়া ধণ্ম- 
| যাজক-মমীপে প্রতিজ্ঞা কর] প্রতি : 

| মামাজিক বিবাহ-প্রথাকেই যে.বিবাহ- 

| নামে অভিহিত করিতেছি, এমন নহে । 

| লোকালয়ে হউক) অরণ্যে হউক, জন- 

লাধারণ-নমক্ষে হউক, কিংবা নিজ্জ?ুন 

| হউক্র, স্্রী-পুরুষের আপনাপন ইচ্ছানু- 

সারে পর্পরের প্রতি শ্বাভাবিক পুত্র 

আমক্তি বশত বে প্রজ্ঞা দ্বার1'আজী- 
| বন প্রথয়-পাশে আবদ্ধ হওয়া, ভাহারেই 
| যথাথ বিবাহ বলে এবং গেই বিবাধই । 

|| যথার্থ বিখাহ-নামের উপযুক্ত + বিবাহ 

॥ পহা করিতে পারে ন।। মছুযোর কণা 

দুরে থাক্, জিতেক্্রির মুনি-খবিগণও | বিবাহ-প্রথ] ' 

| সমূহের এক-মাত্র নিবারক। মস্ত্রোচ্চারণ 

ভাত, ১২৮৮। 

॥ 

1 হইতে অপ্য পর্যান্ফয কোন ঠামাজ চলে 

 মাই-স্চলিতেও পারিধে তা) সকল 

| ধর্শে, সকল ভাবায় বিষাহছিতা স্ত্রীকে 

' মানব-শরীরের অর্ধাঙ্গ বলিয়া বর্ণনা 

করিয়া থাকে । ক্ৃতরাং বিবাহ না 

করিলে, মনুষ্যের সর্বাঙ্গ-লৌষ্ঠব হুইন্ডে 

পারে ন1। বিবাহ দ্বার দৃীভূত পবিজ্ত 
দ[ম্পতা-প্রণয়ের অযুত-ময় ফল, সন্তান । 

আম হ্যেযোপয় হইতে হুর্যান্ত 

পর্ষ।স্ত পরিশ্রম করিয়া অর্থেপার্জন করি 

কেন? শুদ্ধ কি আপন সুখেরনিমিত্ত? 

ন--ঠাঠা নহে । আমার তত্রী-পুত্রকে 

সুখে রাখিব এবং সেই সঙ্গে আপনিও 

সপ শী পা পপ পাপ শপ পপ ০০০ 

দিপা সপিস্পাস্পটির 

1 জীবনের হুর প্রধান উপাদান ।.: 
ব্যতীত জগতের ক্রি, 

সু টে 

হুধা'ছইব। সমস্ত দিন ক্লান্ত হইয়া 

গৃহে প্রভ্যাগমন করিলে, স্গেহমস়ী প্রেন- 

ঞ/5ন। প্রপায়ণীর মধুর বাক) ও শ্বামীর 

শ্রমাপন্মোদন- চেষ্টা এবং শিশু বালপক- 

বালিকার অমুতবৎসস্তাবণ অবণ করিলে, 

সমন্ত দুঃখ, সম্মত ক্রেশ বিস্বৃহ হইয়া 

মানব-মন হুংস-শ্রেনীর নায় স্থথের 

তরগে ভাদিতে থাকে । 

৯ সি না সাপ শপ পাপ পি 

শত ০ এপ, এ পক এ অসপ-৪ 

পঠক, আপনি, 

যদি এরূপ সুখ কখন অস্থভব না; 
কির] থাকেন, তাহ হইলে, আপনি 

জ্লীবণের একী “প্রধান সুখে বঞ্চিত; 

সপ াস্পপপাশী সপ শিস পিল পাশে শাস্প্। শ শাশ্প্পমপিশাল পা শাটিপাপপস” পপ পি পিপি পা সব পা 

পোল পা পাপা এপাশ? ৮ শপ শপ পট আশ পপ পি শী সপ শিস 

পপ পর পা শি আপ পপ পপ 

| আছ্ছেন। তাহ হইলে, আপনি এই 

৷ চিত্রের মাধুর্য সম্পূর্ণক্ণপে অনুভব করিতে | 

। পারিবেন না। 

শর জা একি 

| 
] 

ৃ 
্ | লষাজের জীবন $বিধাহ সস্থ্য/কে নব- | যাহার , জগতে অমর বণিবার, | 

0 বদ প্রদান রেবিাহ ম্য- € কে আইলে হতভাগ্য সবার] 
ও ক এলি এ শট এ পর পম ৯০ দিপা পক 

ক ৪8 %ু প্রঠ 

০ এ ক , 



| ভাত) ১২৮৮। 
০০০০০ ০টি ঠা ২৬ বসি টিনার এ 

|] জগতের কোন প্রস্ষান্ধ উপকার হইতে 
পারে না। যদিও কখন কখন ইছার 

| বিরল । বাটী আমাদিগের শিক্ষা-গৃহ | 
ৃ  আপনাপন স্ত্রী-পুত্রদ্িগকে ভ্লালবামিিতে 

বত্ব করিতে করিতে, আমরা শ্বজাতীয় 

ও জগতের নীচ প্রাণীপিগের উপর 

সদয় বারহার করিতে শ্িক্ষ। করি। 

। কেন, অনা কাঁহাকেও ভাল- 

| বাপিতে প্রথম হইতে শিক্ষা কর ন!! 
৷ ইহার উত্তর-_যে দ্রব্টী আমর] সর্বদা : 

| বাবহার করি--যে প্রধাটী আঙরা: 
' সচরাচর দেখিতে পাই এবং ষে গুলির 

(অধিক আদরের । সেই জন্যই জন্বনুমি 

: অমাদিগের এ প্রিয় স্ান। 

আপননস্ত্রী-পুর ভিন্ন অনা বীহীকেও 

আমর! 
। একজে মিশিত্তে পারি না, হতরাং কবে 

.€কহু জগতের স্ট্টি হইতে, এ পর্যন্ত 

। পাইবেন--বিঝাহ-্রথা এই মুভিত । 

ৰ কি মূর্বান্তরে প্রচলিত যানে । অনেকে 

| হপ অন্গতব রুরিতে পার! যায়। পৃথিবীর | 

| সকল দের্শে এবং সকল -সঙ্য়েই বারা-। 

এ ০০ শদিল্ইিলেসিি তি পপর উজাকিইজ ও টির উপ এসি এটিও ক উিকা ২ পা লজ পা আসি বসল 

বৈপরীতা দেখা যায়; কিন্তু তাহা মতি ূ 

, অনেকে বলিতে পারেন-স্ত্রী-পুত্রকে , 

। মহিত আমাদের ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ আছে, , 

( মেই গুলিই আমাদের অধিক প্রীতি ক্কর__' 

নবক্ষণ দেখিতে পাই না: 

। তত দূর দৃদীভূত হইতে পরে না। 

পৃথিবীর ঘত। অমতা দকল দেশ, সকল, 
' সমাঞঙ্গের অনুমন্ধান করুন, দেখিতে! 

লেন যে, বিবাহ বাতীতও দাল্পতা-। 

ঙগন! নামে একটা অসানাবিক রী জাতি | 

২১৩ 

| আছে। বদি কেহ তাহাদিগকে 
গ্রিজ্ঞাসা করেন, তাহারা কেঘন সুখী”, 

এই বিষয়ে তীছারা কি উত্তর পা7? 

৷ তাহারা হৃবম্য, হুসত্ধিত অক্টালিক।য় বাস 

কবে ; অর্থ) দাপ-কামী প্রতি কিছুবই 

। তাহাদের অভাব নাই। শ্িন্ত তাহার] 

: বাস্তবিক কি সখের শেষ সীমায় উপনীত 

ৰ হইয়াছে ন1,--হুঃখের শেষ লীমায় তাহার! 

৷ জালাতন হইতেছে । ছংখ ও হত্তাঙ্বাম 
ূ তাহাণ্দগের নিতা সহচর, যন্ত্রণায় তাছ- 

ৃ দিগের মন সদ'ই অঙ্জগিত ধ্ঝ। তাহারা 

বিবাহিত জীবনের সুখ ছিংপা ফরে।, 

| বিবাহিত হইয়া দগগিদ্র স্কামীর সফিত ৃ 
| থাকিলে, তাহার! অপেক্ষাকৃত অনেক 

স্থখী হইতে পারিস, বর্তমান অবস্থায় ত1হ।-! 

দিগের এইরূপবিশ্বাস। যদি কোণ শি 

্ত্ী-পুরুষ ভিমু দাল্পতা-স্থঘভোগ সম্ভব 
হয়, তবে বারাঙ্গনাগণ 'ম্থধী কেন? 

চির ,গ্মবিবর্ছুত পুরুমও অন্নান্ত ূ 

অন্থবী বালক-কালে পিতা মাত কর্তৃক: 
| প্রতিপালিত এয়া যৌবন-দশ্ায় সমাগত | 

| হইলে,আমর প্রায়ই সামান। বিষয় গ্রাহা ৃ 

ৰ করি না। (সে সময় উত্ত্রিয় সকল গ্রবল ও ৃ 

ূ সবল থাকে; মন তেগ্রন্দিতার পরিপূর্ণ, 

ূ 
ৃ 

শখ পন পপ ২ এ পাপ তত শশী শশী তি 

হয়, সুতরাং কোনরূপ কষ্ট বোধ হয়! 
না| শবিবাহিষ্ঠ ভ্বীবনের, কষ্ট আমরা 

| বব্ধাবন্থাস় সম্পূর্ণ মহ ভব করি বৃদ্ধাবসথায় । 
শরীরের সহিত মগ নিশ্তেগ হইর1 

পড়ে । পীড়ার সংখ বৃদ্ধি প্রাপ্য হয়। | 
| | শরীর জরাগ্রস্ত হয়। মনে উৎ্মাহ থাকে ও 

নাঃ তখন নানার জার বাহ ভার? 



| ২১৪. €& $ 
! ০০০০০ 

| বলিয়া বোধ হয়।' 

মচরাচর অন্যের সাহাযা ব্যতীত 

| চন্টিতে আমর] একান্ত অক্ষম । রুপ 

: শষায় উপবিষ্ট হয়া, ত্ীটপুর ভির 

| রারি দিল আর কেওুতীতা করিতে পারে? 

| তাহার! ভিন্ন জরাগ্রস্ক বিকলাঙ্গ, অশীতি- 
ব্ধীয় বৃদ্ধকে আর কে শান্তি প্রদান 

| করিয়া থাকে? যাঞার! বিবাহ-প্রথার 
| বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে ইচ্ছা করেন, 

| এই সমস্ত চিত্র-গুলি ম!নন-পটে স্ুষ্কিত 
| করুন, দেক্ষিতে পাবে্-চিত্রের কি | 

ৰ ভয়ানকত্ব] তখনই বুঝিবেন-_- 

[বিবাহের আবশ্যকতা আছে কি না। 

বিবাহের সামাজিক আবশ/কতার 

| বিষয় আমরা যথেষ্ট বপিলাম; এক্ষণে ূ 

' রিবাছের দোষের বিষয়ে ছুই একটা কথা ূ 
বলিব। | 

| যেখানে সুখ, সেই খাসেট দুঃখ । ূ 
অবিচ্ছিন্ন দুখ বা ছুঃখ জগতে ন[উ, কেহ 

কখনও. তাহা ভোগ করিতে পায়ঞ্মাই। 

আছে, সেইন্দপ নানাপ্রকার অসহণীয় 

ছঃখঞ ভোগ করিতে হয় , অর্থাভাবই 

স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ, পুরগণের পির্ধা- 

| প্রন্থান, পরিবারবর্গের মধ্যে কাহারও 

লীড়া হইলে শুস্রয। প্রভৃতি কারা বায়- 
॥ মাধা সুতরা? বিদ্বাহ করিলেই। অর্থের 

বিশেষ প্রয়োজন। মেই অনা বিবাহ 

করি অগ্রে নকলেরই. গ্রই সগন্ত 

লিসানি পা তা তা ৬৯ ইউ ৩. 30 রত 

» হি রশ ন্ ঘা 

রর থা 9 ৮7 ক ছি গ্ শ 

বিখাছে যেকপ অনেক তুখের রঃ 

ণ 

1 বিশেষ করিয়। অনুধাবন নিয়া কা 

আর্মাদর্শন | ৃ ভাঙ্র, ১২৮৮ $ 

একার অবস্থায় |.কর। উচিত্ত। মীন বিরাহছিত নীবন 

যেকি রি শোচনীন, তাহ! আরা 

অহরহ দেখিতে পাইতেছি। কেবল 

আমাদিগের অপরিণায়বর্মিষ্ার জনই 

আমরা এক, কষ্ঈ পাই । আমাদের দেশ ! 

এত দরিদ্র, তথাপি আমর! লাবধান 

হই না! চক্ষু থাকিতেও আমর]. অন্ধঃ-- 

দেখিষ্বাও দেখি না! এরপ প্রায় দেখিতে 

পাওয়া যায--মনেক মধ্যবিত্ত ব্যক্কি 

আপনাদের পুরাদিকে--দ্শিক্ষা দুরে 

থাক.--দামান্য শিক্ষা শর্ষ্্ত প্রদান | 

করিতে অক্ষম 

« “মাত! শত্রঃ পিতাঃ বৈরী, 
যেন বালে! ন পাঠিতঃ। 

সভা-মধো ন শোভন্কে 

হংস-মধ্যে বকে যথা 11” 

পিতা মাতা একথ! স্মরণ রাখেন ন1। 

সুরীতি-প্রবর্তক স্ষুশিক্ষার অভাবে 

হয়ত একটা পুত্র চৌর-ৃদ্তি অবলম্বন: 

করিল, আর একটা ছৃক্ি রামক্ত হওয়ায় | 

কারাগারে জীবুদ যাপন করিতেছে। এবং 
আর একটা পীড়াগ্রস্ত! এদিকে পিতার | 

অথ,নাই ! হতভাগ্য অপত্য সামান্য 

সপ আত আর জপ 

০৩০ স্ব 

সু 

এ পপ শসা শি ১ পি পপ আজি পর 

সজল 

টি ০০০০ 

*বিবাধিত জীবনের ছুঃখের প্রধান কারণ। | চিকিৎসার অভাবে অকালে শমন-নদনে ৰ 
গমন করিয়া অন্যান্য যন্ত্রণ। হইতে পরিত্রাণ | 

পাইল। সময়ে সময়ে, অনাহারেও | 

হততাগাগণকে ইহ জগৃৎ পদ্ধিত্যাগ 

করিতে হুয়। এখন মনে করুন দেখি, 

হুতজাগ্য পিভায়াতার কি ভয়ানক 

ব্রা! তাহারা ্রির.স্তানগপকে অভি 
রে গরতিণালন উনি | আবার 

টি 
চি ৬জ পেন] ছ। পারা চু রি টা ৮ 8 দে ন্ 

্ 



টিভি 

১১৮৮। 

তান্কারাই তাহানিগেরঙ মৃতার কারণ 
হইল। কি তন্ানক দৃশ্য! এইক্সপ শত 
মহত্র দৃ্টচন্ত দেখিয়া, লোকে সাবধান 

| হল না। বিধাহ করাই যেন তাহাদিগের 
| মানব-জন্মের মুখা কর্তবা কলির জঞ্ন 

রিহ্যাব রা ব্রত মার রর্রাতি 

করে। সঞ্চলেই মনে করে, সুধী হইব। 
কিন্ত সেই হৃথ জয় জন লোকেরভাক্ো 

সহজে ঘটি থাকে? সুখ এত মুল 

নঙ্ছে যে, সকলেই তাহ] লাঁভ করিবে । 

আজ কাল আমাদের বিষধাহ করাই 

এক-মাত্র জীবনের উদ্দেশা জান করায় 

যে কিভয়ানক বিপত্তিৰ উৎপত্তি হইতেছে)। 

তাহা আমর! কিরৎ পরিমাণে বলিয়টি 

এবং আরও কিছু বলিতে চেষ্ট। করিব। | 

 বঙগীর বিধাইপ্রথা। 
পা পরিজ পট পি কি সস সিল গজ চন ইজ চর ০৬, তা ৯৯ এই য় পক ৮ 

ময় নি্ম-মাঝই ০ ফে অজ্রান্ত, তাহ! 
বলিতে পারা যায় দা। 

ও মানব-বৃদ্ধির আদর্শ-স্বরূপ হকয়া ছিন্ন 

সমাজের &গীরব* বজায় রাবিয়ান্ছে, 

৫ ৬ $ ২৯ | 

কিন্ত মন্ুর 
বিবাহ-প্রথা যে পরিমার্জিত, পরিষীত' 

তাহা বলাই বা্থলী-মাত্র। তিনি জাতি- | 

ভেদ স্থাপন করিয়াও নিয়শ্রেনীর সহিত 

উচ্চ শ্রেণীর ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ পিবন্ধ করিনা, 

ছেন এবংধৈজ্ঞমিক মতে মনুষা-শরীরের 

উন্নতিস্পাধন জনা (10607100119 ) 

'অসবর্ণ বিবধাপ্রথা প্রচলিত করিয়া 
যান। তাহারই স্তুবাক্ত নিযম-বলে ব্রাঙ্গাণ 

প্রভৃতি উচ্চ জাতি নীচ জাতীয়! কন্যা 

পাণিগহণ করিতে পারিতেন*। গান্ধব 
| এক্ষণে দেখ! আবশ।ক, এপ্রকার বিবাহ" | বিবাহ ও দ্বযগ্থর প্রথাও তিলি অনুমোদন 
| পদ্ধতির কি প্রকারে উৎপন্তি হইল, 
[তাহাতে আরকিকি দোষ মাছে এবং 

| তাহার কি প্রকার পরিবর্তন হুওয়] 

| কর্তবা। 

যখন আর্ধগণ ভারতবর্ষে ল্ধ-প্রবেশ 

| হষ্টয়।, সিন্ধুনঙ্গের তীরে বাম করিতে 

আরম্ত করেন) তখন তীহাদিগের 

| মধ্যে বিবাহ-রীতি প্রচলিত ছিল কিন্ত 
| দে সময়ে বিজিত জাতির আদিম 
[ নিবাদীদিগের সঙ্ঘণ অধিক থাকায়, 
| তাহাদের উক্ত প্রথা তত নু ছিল না। 
| আমর 

| করিব। 

মন্থর সময় হইতে মীতিবন্ধ 
আর্ধা-লমাজের প্রারস্ত বলিয়। গণ 

চজসংহিতা  প্রচ্থতি খছু- 
প্রবর্তিত ধর্মাশাক্ই পুরাকালীস 1 

| আধুনিক  হিখুসমামের পরিচাঝক । 

| করেন 11 সামাজিক উন্নতির পরাফা্ঠা 
গান্ধব্ব বিঝাহধ বিবাহিত হইগেই যে, 

্ত্রীপুক্কষ যাবজ্জীবন সেই বিবাহ-হথত্রে 
আবদ্ধ গ্ধাকিবেট এমত নহে) তিনি 

আবশা্ক মতে তাহারও ধ্যুবস্থা কগিয়া- 

ছেন। হিন্ব-সমাজের বিবাহ-প্রথা 
অত কভু 

* সবর্ণচ্গ্র দ্বিজাতীনাং) 

৯০ শপ 

সপ ০৯ শু 

ক 

প্রশত্ত। দার কল্মরণি। ৰ 
কামতত্ত্র গ্রবৃন্তানা * * 

ঙ মিমান্ত্রাং ক্রমঞ্জো ইবরা 2 ॥ 

1 'আর্ধাদশনি-সম্্াদ তু বিখিত-জীযুক্ত | 
৷ ঈশানচন্তর বন্ধুর ' বিবাহ ও পুপ্রত্ব-বিধঙ্ে 

মগ্ুর মত? নামক পুস্তকের বিস্কারিত | 

সমালোচন (১২৮১ সাগের ফান্তন ও চৈ | | 

্রবং ১২৮২র বৈশাখ গংখ্যক আধ) | 
দেখ। : $ 

রেখ ০৬০৬৯ 



2৮৯১০ 

২১৬ টি এ 

উষ্নৃতি, 

খে অতি হুনার ও সম্পূর্ণ ছিল, তাছার 

অধিক প্রমাণ দিবার প্রয়োঞ্জন নাই)। 

যে কার্ধা-সমাজ অগত্ের আদর্শ-্বর্ূপ 

ছিল, যাহার প্রতাপে চীন হইতে সুর 

আরবা দেশ পর্াস্ত' গ্রকশিশিত হইয়া, 

ছিল, বাহার বৈজ্ঞাশিক ও দার্শনিক 

উন্নতি অদ্যাপি হ্ুমভাপাশ্চ।ত্য-সমাজের 

অনুকরণীয় ছইয়া রহিয়াছে, সেই আধ্য- 

নাম আজ নাম-মাত্রশেষ অন্তঃসলিল 

ফাস্কর ন্যায় ভীবন-মাত্রা বশিষ্ট' হইয়! 

আর্ধা-নামের অসারতা 'দখাইভেছে। 

আমর। আর্ধাগণের অনীম গুণ-গ্রাম বিশ্ব ত 

হইয়াছি) তাহাদের উৎকৃষ্ট উতর 

সামাজিক নিয়ম, অদ্ভুত দার্শনিক 

পরব প্রতাপ, মুপণিত, 

সুপরিদ্বৃত সংস্কৃত ভাষা পবিত্যাগ করিয়। 

ফতকগুপি কুৎমিৎ সামাঞ্জেক তত্ব 

গ্রহণ করিয়াছি । মেই সমস্ত তথ্যের 

মধ্যে জাতিডে? ও আধুনিক বিবাহ- 

প্রথা! অধিক দুয়া ও অনিষ্টকর।' 

হিন্দুসমাঞ্জ-প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি দ্বারা 

একটী পুরুষ ও এক বা ততোধিক নী 

গাঁজীবন নাষান্গিক নিয়মে আবদ্ধ হয়৷ 

স্্রীয্ড দিন জীবিত থাকিবে, স্বামীকে 

| পরিত্যাগ করিষ্ত পারিবে ন! স্বামী স্ত্রীকে 

পরিত্যাগ করিখু অন্থা স্ত্রী গ্রহণ করিতে 

পারেন, কিন স্ত্রীকে আজীবন ভরণপোবণ 

করিতে খাধ্য । বিবাহিষ্া স্ত্রী আপন 

স্বামী ভিন্ন এবং বিবাহিত খুকু আপন 

. তরী ভিন্ন অন্য কাহারও নহি খাম্পুজ 

ছধ অনুতব কঙ্গিতে গাসথ্বের না রং ইহার কার ক ৮৮৬৪ ধিক | 

আার্যাদ্শন ৃ  ভাত, ১২৮৮ । 

বিবাহ ব্যতীত 

অসামাজিক এবং দূষায--এইটা সাদারণ 

নিয়ম ; কিন্তু বক্স-লমাজে তাহার বিচি 

বৈপরীত্য দেখিতে পাওয়া বার । 

বিশাহ বাতা স্ী-পুরুষ উভয়েরই পক্ষে 

অন্য কোন পুরুষ কিংব1 স্ত্রীর সহিত 

দল্পতা শবধভোগ নিষিদ্ধ, কিন্ত কি 

আশ্যধ্য এই নিম্মম স্ত্রীলোকদিগের 

| পক্ষে ই কঠিন ভাবে প্রযুক্ত হয়) পুরুষের 

পক্ষে একপ্রকার কিছুই নহে বলিলেও 

বগা শ্বায়। পুরুষ যদ্দি অন্য কোন 

ন্লীলোকের মহিত দাম্পত্য-নথথ সন্তোগ 

করন, তাহ! হইলে তাহার তত দোষ 

হয় ন। বিবাহের নিয়ম আজীবন 

কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে 

পারিবে না। এটাও স্ত্রীর পক্ষে, তাহা 

পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। 

পুরুষ লম্পট হউক, চো'র হউক, স্ত্রী 

তাহাকে দেবতা জ্ঞান করিতে বাধ্য। 

কিন্ত স্ত্রীর বাভিচারিণী হওয়1 দূবে থাক্ 

ঘ্দি তাহার চরিত্রের উপর সন্দেহ ছইল, 

ঘাস্পতা সবুখ-ক্ঞোগ 

সপ সপ পাস সা শা 

সমস পি 

০. পপ ক 

কস্ন 

পা 

ক পাপ 

অমমি ভাহীকে পরিত্যাগ, কারণ মে। 

শ্রী্াতি। আর ব্যভিচারিণী হইলে ত | 

কথাই নাই দে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত | 

হুইয়াও থে সমাজে থাকিবে তাহারও 

ফে নাই । গণিকাবৃত্ধিই তাহার খন 

একমাত্র উপায়। 

নিয়ম। 

মমান দোষাৰছ। ভবে একের প্রতি এভ 

এ তি বিচিত্র | 

ব্যভিচার উত্ভয়ের পক্ষেই | 

পপি লি তত 

পীড়া্গীড়ি অন্যের গক্ষে কিছুই নছে; | 



ভা, 
১ সপোাপপাসসপ প৮ পি পালিশ 

১২৮৮। 

কি ছইতে পারে? শ্রী বাতিচারিণী 

| হইলে,পুরুধ তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ 

| করিয়া অন্যনস্ত্রী গ্রছগ করিলেন » কিন্ত 

| পরিতাক্তা রমণীর যেকি উপায় হবে, 

লমাজ এক বার তাহা াবিল না। এ 

কথায় চক্ষু তুলিয়া দেখিল না। পরিত্যজাণ | তাহা! হষ্টলে বঙ্গবাসিগণ । তোমরা 

| রমণী নির়াশ্রয়। বার-বিলামিনী। কিন্ত 

শ্পলী সিপশীশতি জি 

| পুরুষ যদি বাতিচারী হয়, তাহা হুটলে 
স্ত্রী সেই পুকধকে পরিত্যাগ করিতে 
পারে না কেন? কই সমাঙ্গ লম্পট 
পুরুষকে কি দণ্ড দেন? হতভাগ্যের 

বিবাহিত! স্ত্রী যে রাত্রি দিন অসহী 

( যন্ত্রণ! সা করিতেছে, নির্দোষী অবলার 

চক্ষু-ক্লে ষে ধরাতল প্লাবিত হইতেছে, 
সমাজ তাহার কি উপায় করিলেন? 

দাম্পতা-হথ কি সে ক্গীবনের মত 

| বিনর্ন দিবে? তাহার ছঃখ কি দুঃখ 

। এই কি সভাতার আদর্শ! 

নচে? এই কি সভা-স্জাজের সুবিচার ! 
অসহায়ের 

উৎ্পীড়ন করা কি জগতের নিয়ম? 

কই সভ্য পাশ্চাত্য ইউবোপ, আমে- 

রিকাঁয়ও ত এনিয়ম নাই। তর্থাকার 

মহিলাগণ ত এত উৎপীড়িত হন ন|। 

তাহারা ত দাশীর ন্যায় পুরুষের 

বঙ্গীয় 'বিবাই-প্রথা | 

্হালাজনক ও পক্ষপাতী, নিয় আর" আছে। তবে 

এ 

নোনতা বর 

|. 

৫” ২১৭ 
চি 

৯ ৯ চি জনও এ্ারিশিজর ৬ ৩9 জান » 

উঠাগিগের এত ছুর্নাম | 

কেন? কারণ, স্্রীলাতি ছুর্ধল। যদি 
দুর্বল বলিরা আমরা স্রীজাতিকে গার্সী ' 
করিনা রাঙিতে কুতিচ না হই, যঙ্জি 
সত্রীজাতি হূর্কাল বলিয়া, আমরা তাহা | 

দিগকে পীড়ন কর্িটিত সঙ্চিত্ না হই, | 

বিজেতা মুনলমান ও ইংগাজদিগকে'। 

কেন দোষ দাও? কাহার! তোমাদিগ 

অপেক্ষর্ট কি অনয কার্ধা করিয়াছেন ? | 
তাহারা তোস্ার্টগ অপেক্ষা সহত্র গুণে | 

( 

উন্নত । কেন না, তাহার। ভোমাদিগকে | 
সামান্য পঞ্ুর ন্যায় জ্ঞান করেন না। | 
তাহার তোমাদিগের সহিত মহুধো চিত 

বাবার করেন। তবে ভোমরা ফেন 

স্ীগাতির প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার ৰ 

করিবে না? €তাক্মাদের যদি সতা-নামের | 
উপযুক্ত হইতে ইচ্ছা যায়, তোম।দিগের | 

যদি যধাথ-্াম্পতাঁচন্থথ অনুভব করিতে 
ইচ্ছা! খারকৈ, ভোনর। যদি »াম-মাতীব- | 

শিষ্ট আর্যা-গাততির উন্নতি সাধম করিতে 

চাও, তাহা হইলে, সত্রী্াতিকে দাঁনদ্ব 

হইতে মুক্ত, *কর-্ী-জাতিকে কিছু | 

স্বাধীন দ'$। স্ত্রী-জাতির উদ্লিতি ূ 

না হইলে, তোমর! উন্নত হন্টতে পারিবে | 
| ঙ | 

দামান্য ভোগা বস্ত নহেন। পুরুষও মন্ুফী,) না । তোমরা যত ইস্কেন৮০৬ষ&্ কূর না, | 

| প্রীজাতিও মন্ধা । আমাদের শ্রী-জাতি 

কি মাগী নহে)! ইঠার! কি পুরুষের 
উপত্োগ্য স্যানানা পশুগ্মাতি-মাঞ £ 

€কন ইহারাও ক; 'ষগুধ্যাক্কতি। 

্্ী্দাতি অবনত থাকিতে, ঠোমাদিগকে | 

কদাচ পগ্রলর হইতে দিবে ন।। 
নেপোলির়ান, বোনাপার্টি কোন একটি 

স্ান্তবংপীনা ্রীংলাককে বিজঞাল। কযিযা- 
ইহাদ রত ক: মহষের লায়-ুদি-ৃর্তি | ছিলেন যে, ফাছ্নের ভাবিযাপুরুধদিগকে ; 

শী সপ সস পি াসিপিকটি সপ 



। 

] উন্নত করিতে হইলে, কোন্ প্রকার 

উপায় অবলম্বন করা আবশাক। 

ধবতাহাতে তিনি এই উর দেন যে, 

| ফেঞ্চদিগের মাতৃগণকে লুশিকা দেওয়াই 

] | একসাআ উপাত্র। "বিবাহতত্ব উল্লেখ 

| করিতে করিতে, প্রনঙ্গত শ্রীঞ্জাতির 

| স্ধন্ধে কিছু আলোচিত হইল। সম্প্রতি 

|| পুরষ্চ মূল বিষয়ে প্রবৃত্ত হইছেছি। 
| বিবাহ কথাটি এত লামান্য যে, 

| উচ্চারণ করিতেও কোন কষ্ট'*নাই। 

ৃ শুনিতে তিনটি অক্ষর: মাত্র । কথাটি 
র যেষন ক্ষুদ্র; কার্যযেও আমরা সেইরূপ 

] সামান্য ভ্ঞান করিয়া থাকি। কি, 

আশ্চর্য্য! বিবাহ যে গুরুতর বিষয়, 

॥ বাঙ্গালীর! তাহা অন্যাপি বুঝিতে পারিল 

| না। তাহারা মনে ধারণ1ও করিতে পারে 
| না যে, বিবাহ এই নাঘানন কথাটতে 

কত গুরুত্ব, কত দায়িত্ব, কত 'মহুৎ- 

ভাব ও গুরুতার বিন্যস্ত আছে। কোথায় 

গুরুভার,আর্,কোথান্ন ক্রীড়া ?* বালক- 

। বালিকার আপন্ধপন পুন্তলিক লইয়। 

৷ যখন ভ্রীড়া করে, তখন তাহারা একের 

| পুরু পুভুলের সহিত অপরের স্রী পুত্তলি- 

কার্ধফারনিক বিবাহ দেয়। আমন ভাহ। 

|] দেখিয়া) না থনিস্া থাকিতে পারি না। 
[কিছ পাঠক [. আপনি ভাবির! “দেখুন, 

বন্ববালী হিদ্দুদিগের বিযাহ-প্রাখার পহিত 
| বালক-বালিকািগের কীড়া-ছিবাছের 
কিছু পার্থক্য আছে কি লা। শুক 

এ হৃক্টিতে দেখিলে, কোনই: পার্থক) দেখিন্ডে 
ঢু পাওয়। যায় না) কেক এই রাজ, 

২১৮৭ &  আধরিদশনি | তাত, ১২৮৮। 
৬ অতি কা বলতে টির িরাটির নাতে সবি নিশিটি জর সি 

বিভেদঃশিশু কুদার-কুমারীগণ বর কন্যা 4 

৯৮৮০ শান স্পা শা 

ধ্যক্ষ এবং ইহার বয়ঃ-প্রাতী বা বুদ্ধ) 

শিগুদিগের পাত্র ও- পান্ত্রী« অচেগুন 

মৃগ্যয়, দারুময় বা ধাতুময় ফোন মন্থ্ষান- 

ৃ 

কতি,পদাথণমাজ এবং ইহাদের বর' কনা | 
সজীব পদার্থ। অনেক সময়ে উভয়ই 
প্রায় জ্ঞান-শুন্য। কিন্ত স্থল-বিশেষে 
বাঙ্কালী-পাত্রের জ্ঞান থাকে । বাতরক- | 
বালিকাদের ভ্রীড়া-কিবিহ নির্দোষ ; কিন্তু | 

বঙ্গীর বিবাহ দান! প্রকার অসহনীর 

ধিপত্তির মূল। এখন দেখ] গেল, মূলত 
পার্থক) অতি সামান্য । আমাদিগের 

দেশে একটা কথ প্রচলিত আছে--যদি 

কেহ আপন কর্তব্য কর্ষে অমনোযোগী 
হয়ঃ তাহা! হইলে তাহাকে তিরস্কার 

করিবার জন্য বলিয়া থাকে---“ যার 

বিয়ে তার মনে নেই; গপাড়া-পড়সির 

চু নেই +, বদিও কথাটি ব্যঙ্গ 
করিয়া বল] হয়, কিন্ত বাঙ্গালীদের 

বিবাহের সময বস্তবত্তই যাহার বিবাহ 

হইবে, তাহার কোন বিশেষ লত্বদ্ধ থাকে | 

না। যুবক আপনি আজ গুনিলেন 

ঘেঃ আপনার বিবাহ কইবে। আপনি 

বিবাহ করিয়। দ্াম্পভ্য-নিয়মাধলি প্রতি 

পালন করিতে পারুন, আর নাই পারুন, | 
ভবিষ/তে আপনার স্ত্রী-পুঅদদিগকে ভরণ- | 
পোবণের ক্ষমত| থাক্ ঝ1 নাই থাক্, 
আপনার স্ত্রী আপনার দিনোনীত হউন, | 
আর নাই ছউক। আর আপনি আপনার 

ভবিব্য. গৃস্বীর 'উপধুক্ত হউন বা নাই | 
হুউন, ক্সাপগায় : কর্তপন্ষীয়ের: ইচ্ছা! 

ূ 

] 

| 
। 



% 

সিরানি 

৩ - টি স্টপ পাদপিপসপী পাপী পাশ 

হইস্তাছে, আপনি.বিৰাগ্করেম'। কলার * 
স্থির হইল। ক্মাপনি কেবল শ্রবণ করিলেন | স্রখিতে, পাইল। শুভদৃষ্টি অনেকের | 

| যে, অনুক দিন আসুক স্থানে অমুকের 

ঝুটীতে আপনার বিবাহ হইবে 1 হরত 
ইছাও গুনিলেশ যে, মেয়েই মনজনয়, 

কিংবা ভাত । যদ্ধি পাত্রীটি নিতান্ত 

কুরপা হয়, তাহা হইলে শুনিতে 
পাইলেন, মেয়েটি তত ভাল নহে) তবে 

আহামরিও নয়, কিন্তু ছিছ্িও নয়। 
আপনার ভবিষ্া-পত্ধীও এই প্রকার 

| গুনিলেন। বিবাহের পূর্বে বরকন্যা 

। পরম্পরের চির-সছচরের এই পর্যন্ত 
| পরিচর গ্রাঙথ্ধ হইল। বিবাছের দ্দিন 
1 

উপস্থিত--উভগ্ন বাটাতেই মহ। আনন্দ । 

 তআত্মীর, বনধু-বান্ববগণ অনেকেই বাটাতে 

! 

ূ ভাসিতেছে। রান্বিতে বর-কন]। যথাকালে। 

আসিয়ছেন । উভয় বাটাই মহোৎসবে 

ূ বিবাহ-স্থুলে উপস্থিত হইল. মে সময় 
। 
1 

] 

] 

। 
॥ 

] 

ৰ 

| 

! 

ৃ 
| 

তাহাদের মনে কি ভষুনক চিত্তা-তরগগ 
উদ্বেল হইয়! উঠিতে থাকে, তাহা 
বিবাহিত-বর্গের মধো গসনেকেই বিশেষ- 

রূপ অনুভব করিকাছেন। উভয়েই 

[পরস্পরকে দেখিবার জন্য উত্স্ুক। 

| ভাহারা অঙবয অভোদা-ৰি বাহ-শৃখখলে আবদ্ধ 
| হইল? কিন্ত জীরন-সহচর কি প্রকার 

! লোক জান ছুরে থাক্, অরয়ব পর্যন্ত 

দেখিতে পাইল না। এক মৃহূর্ত পরে হয় 
অপার আনন্দে )তাসঙান হইবে, না হত 
একেবারে |ইর্ডজীধনের মত শুখালাগ 
বিনর্জন দিবে । পরক্ষণেই শুত-ধৃটির 

] বয় উপস্থিত । . ই. সয় উভয়েই 

বঙ্গীর়-বিবাহ-প্রথা | 

কিযৎগরিমাথে ঠ পরস্পরের আকৃতি | 

৮৪ ২১$ 

পক্ষেই অগুত দৃরিভে গরিণভ হক্ঈি। | 
জগ্চতে অভাগার ছুথের শেষ ছইল 1 
কিন্তু হুঃখেক্ শেষ কোথায়? মৃতাই তখন | 

এ প্রকার: 

বিবাহ-প্রথাকে অত্তত রছসা ভিন্ন আর. 

ভাতার একমাব্রস্থ্আশ্রয়। 

কি বলিৰ? এই জনই ভাষার 

বলিতেছি, ইহা বালকের জ্রীড়াপেক্ষা 

সহঅপ্ণ নীচ ও ঘ্বণাকর। প্রচলিত 

বিবাহ-প্রখানা যে বঙ্গনমাজের কত 
অনিষ্ট হইতেছে, তাছ! বাকাতীত। 
কত হতভাগ্য যে জীবনের ছুখাশ। 
পরিত্যাগ করিয়া ছর্বহ জীবন-্ডার বছুন 
করিতেছে, তাহার সঙ্খ] কে গণনা | 

করিতে পারে? কত কুতবিদ্য বিশ্ব- 

বিদ্যালপের এত) সুখাশায় হতাশ হইয়। 

ছুফিয়াসক্ত হইয়া! পড়িতেছেনঃ তাহার 

খ্যা কষ্ঠা অনাধ্য। হতভাগা নিষ্ঠ,র 

বঙ্গ-সমান্জ ! তোর কত শতুঙমন ত-চরিস্তা 

ধর্দ-পরায়ণা রমণী-রত্ব আজি রোদন 

রি 
চা 

খপ 
4 

চা 
এ 

1 

ণ 

| 

ণ 

র 

: 
॥ 

শশী ীশী ী্া্ীশিটিিশীশ টি শ্ীশিিটিটিিতিটিতিিটলি লি 

লেপ সস করিয়া,অমূল্য জীবন ক্ষয়িত করিতেছেন! ৰ 
চি 

সেরোদন কেহ দেখিয়া৪ দেখে না, | 

শুনিয$ও শোনে না।' যদি আমর 

লাক্তিস্থর হইতাম, তাহ! হষ্ইলে কি এই | 
নি র, হদর-শৃন্য *অসান্ত-্নগ-দুমাজে | 
জন্মগ্রহণ করিতাম ? 

যে সমাজেতধ লোকে দেখিয়া! থনিক়! 

বিবাহ করিতে পারে? যে সমাজে বর, 

কন্যার জীবন-পহচর-্নির্বাচনে স্বাধীনতা 

আছে, যে রমাজে ভীতি দাসীর 

৫০ 

পা ০১১ ৬ 

এ রশ 
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মা 

শিপ পল হত আহি ক পিসি টিসি উজার 

| নাগ পুরুষের সামানা তোগা বসন্ত নহে) 

| ঘে শমাজে দাম্পতা-প্রণয় একটি অনূল্য- 

পর বিচ্ছিন্ন হুয়া 

'রদশপ্বব্ূপ আদৃত হয়, সেখানেও--সেই 

হলভা পাশ্চাতা-সমাজেও, -ভ্রম-বপত 

অনেক সময অপরিণমদর্শী পুবক-যুব্তী- 

পদিগকে নান] প্রকার খএণ। ভোগ করিতে 

দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, 

বিজ্ঞবর মহাকবি মিলণ্টন9 

যন্ত্রধার হাত এড়াইতে পারেন নাই। 

পরিমাণে অংমাঁদের সমাঁ, কন্ধ লোক 

অসহ্য বগ্্রণা আঞ্ীন নহা করিতেছে। 

পাশ্চাতা-সমাজে স্ত্রী-পুরুষের 

গ্রণয়ের অভাব হইলে, সাহাব পরস্পর- 

অন্য স্বামী ও স্ত্রী গ্রহণ 

করিতে পারে। কিন্তু আমাদের সে 

উপায় কোথায়? আগমাদেশ য্রণা,জীবনের 

চির-মহচর ॥ বিবেচনা না করিয়া) 

| বিধাহ-সত্রে আবদ্ধ হইয়।, প্রতিজ্ত। 

করিলাম, আজীবন গ্রথয় রক্ষা! করিব । 

| কিন্ত গ্রণয়রক্ষ। কি গ্রতিজ্ঞার কাজ? যে 
কে'মল বস্ত সামানা উত্তাপে বিগণিত 

হত্স, সামান্য বজাঘাতে চূর্ণ, বিচূর্ণ হই] 
| যাঁয়*তাহ1 কি কখন বলপুর্ধবক রক্ষিত 

হইতে পারে? বিবাছের অথণ্তর্পীয়ত্ব 

মংখা বহনী যন্ত্রণার মূল। অনেকে 
| বোধ হয়, দেখিয়া থাকিনেন ( অন্তত | 

| গুনিয়াও থাকিবেন). অলক স্বামী । 
(কেন, সময়ে লময়ে উঠি: কারে), 

মা শপ সার সপ কিস ০ অসশ পি, পাশাসপী্ ০ ল ৯৮ 

নু 
*:7 শুজপা এ 

আর্র্যদশনি |. 

এই | শৃত্রের বন্ধন আবশাক, মে স্কলে কঠিন, 
1 

| কর্কশ, ছূর্ভেদ্য সামানিক বল-প্রস্কোগ ! 

পাঠক ! বিবেচন1 করিয়া দেখু, সেই | ইহা হইতে মন্ুযোর স্বাধীনতার. প্রতি 

মধো 

ৃ : উচ্ভয় পক্ষেরই মঙ্গলের জনা দম্পভীর 
| এবং অপরিচিততর অহিত বিবাহ, বঙ্গীয় 
] চে এই ছুই প্রধান ফলগ্কই এই 

ভাত, ১২৮৮। 

অনেক স্কুলে এলেই .. এহারের . পরিণাম. 
রী-হত্যাক পর্যযবধিত : হব ॥. থে. ঘ্বণিত | 
প্রথা হুই জন অপরিচিত ও অল্পাত-ম্বভাব| 

মনুয্ুকে আবীবন অবিচ্ছেদ্য ভাবে | 
বাধ্য়। রাখে, সে নিরষম যে, অশেষ 

বিপত্তির আকর হইবে, তাহাতে কোন 

সলোহই নাই | যেখানে কোমল প্রণর- 

তাচ্ছিল্ এবং পরিজ প্রণয়কে আর 

কি প্রকারে অশ্রদ্ধা করা বাইতে পারে, 

অমর অধগত নহি । উঃ কি ভয়ানক 

প্রথ| ! যে দম্পতীর মধ্যে পিত্ত প্রণয়ের 

পরিবর্তে প্রবল ত্বণ! বদ্ধমূল হুইয়াছে, 
যারা প্রণয়ী ন। হইয়া, পরস্পরের 

মাংবাতিক শক্ত হইয়। উঠিয়াছেঃতাহার! | 
বিবাহ-বদ্ধনে আবদ্ধ! সমাজের কি, 

শ্চনীয় অবস্থ]! এরূপ অবস্থায় 

অধিকাংশ স্থলেই একের কিংবা ছুই! 

জনেরই গ্রাণ-হানি হইফ। থাকে । এরপ | 
অবস্থার তাহাপিগের যে অন্তান-সন্ততি : 

জঙ্গায়, তাহাদিগের শ্বভাবও আশৈশব ৃ 

বিকৃত-ভাবাপন্ন হকস। এক্সপ স্থলে । 

ার্থক) সর্বতোভাবে, প্রার্থসীর। সভা : 
গাস্চাতা-সমাজ ইউরোপ ও আমেরিকার | 
এ নিয়ম গ্রচলিত- আছে বন্ধ -সমাজেও 

থে এ মির়দ- প্রচলিত ইলে। অশেষ 

মলের, কার, টি তাহাতে কিছু. 
মাও খেই $.. ' 

১৯ পর পপ পর ১ পপ 1 লগ পাত পা ২০৮ ৩ 

সপ পপ সা পপাপসপাসপাাপপাশিসাশ | শোশিশাশীশসশীিি 
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১ 

| ভানু, ১২৮৮। 
তে 

৮ ভ্যুলামরিক বিবাহ এুসোয় সবার 
| তৃতীয় দোষ। বিষাদের মৌলিক অর্থ 
| কি $-বিশেষহ-রাপে বন. কর, -অথীৎ 

আমি বাহাকে পত্বীত্বে গ্রহণ করিলাম, 

তাহাকে ঘাবজ্জীবন বিশেষ ভত্ব সহক্তায়ে 

প্রতিপালন ক্করিব, ভাঙার প্রয়োজীস্ক 

তাবৎ অদ্ভান মোচনে সচেষ্ট থাকিব, খন্তং 

দ্বাম্পহা-প্রণয়-তরু-জাত লক্কান-কুদ্ছম* 

কলিকাবলির ভরণ-পোষণ ও উপযুক্ত 

শিক্ষ। প্রদ্ধান করিব। বিবাহ করিবার 

সময় পরিবারপ্প্রতিপালনের ক্ষমতা না 

থাকিলে 9, বিবাহ করাকে অসাময়িক 

| যিবাহ নির্দেশ করা যাপন । আ'মার্দিঠোর 

| অধিকাংশ" বিষাক্ই এই শ্রেণীভুক্ত । 

বালা-বিবাহও এই শ্রেণীর অন্তর্ঠত। 

বাল্যোত্বাহ-বিষয়ে স্কানাস্তরে পৃথক্ ভাবে 

আচোচন! কর যাইবে ।: 

এক ?'ন কলিকাভার. কোন প্রপিদ্ধ 

কালেতজের সুযোগ, অধ্যাপক" মহাশয় 

কৌতৃহল-বশতই হউক কিংবা কোন 
উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই বা হউক, প্রথম 

বর্ষীয় ছাত্রদিগের (81:56 7৩০: ৪6000069) 

| জিজ্ঞান! করিলেন, সেই শ্রেণীর কত ডান 

। অবিবাহিত | এই প্রশ্ন প্রথমেই আমাকে 
| জিজ্ঞানা1] করাতে (আমি তখন সেই 

শ্রেণীর ছাত্র. ছিলাঁম ) আমি লঙ্ভিত 
(ভাবে বলিলামঃ আমি বিবাহিত । কিন্ত 

॥ পর ক্ষণেই ফ্েখিলাম। আগার লজ্জার, 

কোন কারপ লাই কারণ, আমাদিগের 
শ্রেণীতে ২৫ জন বালকের যখো ১ জন'নার 

বঙ্গীয়-বিধাহ-প্রথা। রা 
(গাউন 5078 াস্চনি হারানোর এবারে” হর্ষ, রি 8 রি ৬ র। জা লা ৮ ৪১ এমি জরিপ ৬ এ বএকিউ এড 

| অবিবাহিত, হঙরাং রা রি আমার | 

৮ হ্হঃ 

দলে। তখন আম্দিগের বযঃক্রম ১৭ কি | 

১৮ বৎসরের অধিক হইবে'ন।। বল! | 

রাছুলা, অধাপঞ্মক্কোদয় এরূপ জিত. ] 
করিয়া! এগ্ছেশের প্রান্তিক নিয়ম-রক্ষা'র | 
বিলক্ষণ সন্তোষজনক পরিচয় পাইলেন। | 

পুত্রের ১৫+৯৬ বংমর বয়ংজ্রম | 

অতিক্রম না হইতেই, কর্তৃপক্ষীয়ের| | 
বিবাছের জন্য বাতিব্যন্ত হইয়া পড়েন, ( 

পুত্রকে শীত্রই গৃহস্থ এবং স্থায়ী কর! 

আবশ্ট্কষ, অতএব আর বিবাহ ন| 

দিলে ভাল দ্রেরায় না। , মে লেখা পড়া 

ন। শিথিল, তাহাতে ক্ষতি কি? ৰ 

ভবিষাতে স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণে সক্ষম 
হইল না) গাহাতেও আপত্তি নাই! 

কির' বিবাহ দেএয়। চাই। বিষাহ ৃ 

হইতে না হইতেই একট, ক্রমশ হুষ্টটী | 

তিনটা ইত্যান্ধি ক্রমে সন্তান ভূমিষ্ঠ হঈয়! ৃ 

হতভাগা যুবককে অসময়ে সংসারে প্রবিষ্ট | 

করিল ৬ঞবং থে পিতা মাতা আদর ূ 

করিয়াঙ্খছ যত পুতের বিবাহ দিয়াছিলেন, | 

তাহাদিগের সহিতই পুত্র ও পুত্রবধূর | 

কলহ আরম্ভ হঈল। তখন উভয় পক্ষই | 

প্রায় সাংসারিক স্থখে জলাঞুলি দেন । | 
ইহার বিশেষ বিবরণ আর অধিক | 

লিথিবার প্রয়োজন নাহ । " যেহেতু, | 
এ শ্রেণীতে বঙগীর ্রমাত্জুরু, অধিকাংশই: | 
জু * রা 

ধানছারা* স্বীষ্ষ কর্তৃপক্ষের অভাখ | 

প্রযুক্ত অপেক্ষাকৃত বয়ঃস্থ হয়| বিবাহ | 
করেন, তাছারাও, গ্রার পরিধার গ্রাতি- | 

পালনের দ্বার তি দুটি ন| রাখিয়া, 



এই গুরুতর ভার গ্রর্থ করেন। অতি 
|| অল্প কাল-মধোই তাছাদিগের. পাপের 
পন গু'য়শ্চিক-স্বরূপ অদুরদর্শিত্বের বিষময় 
[ফল উৎপন্ন হয়।' ভাহার/ অচিরাৎ 

পুর-মুখ লিরীক্ষণ কিয়], পুল্লাম নরক 

যন্ত্রণার ভয় হইতে পৰ্িত্রাগ লাভ করেন। 

বর্ষে বর্ষে একটী একটী নরকত্রাত। 
তাহাদের ঝুল পবিত্র ও গৃহ আলোকিত 

করিয়। ফেলেন। নরকব্রাতারা তখন 

নরক-নির্মাতা হইলেন । তীছাগ্ধ। হত- 
ভাগ্যের জন্য ইহ লোকেন্টু 'অপূর্ক নরক 

 রচন। করিল। হতভাগা বঙ্গ-যুবক! “পুত 

নরক দূরবর্তী, দে নরকে জীবিত মন্্ষ! 

গমন করে ন।) সুতরাং জীবিতাবস্থায় 

তোমাকে $ সেখানে যাইতে হইত না 

| এক্ষণে নরকত্রাতািগের কৃপায় জীবিতা- 

যন্তরপায় তুমি অহরহ দগ্ধ হইতেছ। 
এখন প্ুন্নরক তাহার পক্ষে অন্ুশ্য খর্থ। 

] ৫ 

(কোন প্রকারে সেখানে গমন “করিতে 

। পারিলে, মে সমগ্র যন্ত্রণা হইতে মুক্তি 

|  ব্আমরা অদ[ একটীবনাধক মহা পুরুবের 

| নিকট উপস্থিত হইলাম । ইহার মাম 
| কমলাফাস্ত তষ্টাচার্মা। বঙ্গদেশে এড 

ৃ দিল এ বিষয়ে কেবল দ্লামগ্রয়ামই 

ৃ ই । ৪ _ আতিনবাওছিনলা রি 

ঃ দি সা এ সূ সপ ০8 ০০ তা 

রি টো চা 

£ 

দদ্নি। রর রঃ শী 

নদ 

6 

বন্থাতে ই তদপেক্ষা নহঅ৪গুণু ভীষণ নরক- 

] কমলাকান্ত ভটচা্ধয | 

আদর পাইয়া আলিতেছিজেন ; জনা, 

তাঞ্জ। ১২৮৮ ৭ | 

লাত করে এব্ঠ, জখদীর্সরক্ধে শত মহত 

ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, আপনাকে ব্বুতার্থ | 
মনে করে। পাঠক, আপনি চঙ্ু তুলিয়! | 
একবার-মাওর দেখুন, দেখিক্ে পাইবের। | 
আপনার চতুর্দিকে (অধিক কষ্ট ্বীকার | 
করিতে হইবে না) অসংখা হতগাগায প্রাণী | 

4ই অসঙ্য নরক-যন্ত্রণায় অস্থি-চর্মাবশিষ্ট 

হইয়া) জীবন-ভার বহন. করিতেছে । 

হতভাগোর কোন সন্তানটা পীড়াক্রান্ 
হইয়া, ওষধাভাবে অকালে মানবলীল! 
সংবরণ করিয়া অসঞ্া যন্ত্রণ। হইতে 

বিমুক্ত হইল। আ'র একটা পুক্র অর্থাভাবে | 

মূর্ হইয়! আত্মীয় বন্ধুগণের গলগ্রহ হইল, | 

কোনটা মাংসারিক কার উন্নতি-কারণ্ন 

হতাশ্বাস হইয়া! সামান্য উদর-পূর্তির | 

অন্য ঘ্বণিত চৌর্ধাবৃত্তি অবলহ্ন করিল। | 
ছর্ভাগা পিতা যাতা এই প্রকারে 
দগ্ধ হইয়া অবশেষে অসময়ে মৃত্যুর 
কোমলাক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। | 

(ক্রমশঃ)! 

শ্ীউঃ-- 

আরা খই বীর প্রাচীন শান্ত অন্ু- 
সন্ধান করিতেছি, ততই, নূতন নৃতন 

মহাপুরুষ আমাদের দর্শনেজিয়ের লক্ষ্য- 
স্থানীয় হইতেছেন--ক্বামর ততই নব 

নব কৰি ৫েশিতে,গাইভেছি। - 

কৰি কথাটা কি -ননাহর |. সকখটা | 
নর যা রসমভাসবৃত শি শীশি্রীশিটিশিটি টিটি শপ শশিশশীশ্টাাশশাশি শশা টিটি পিট শিস 

[রস 



॥ ভার) ১২৮৮ । 

আস্ধাদের মনোরম মানবঞক্ষেতে সঙ 5 
হইলেই, আমরা কি..অনির্বচনীয় প্রীতি 

| লাভ করি কালিদাপ,'ভবভূতি, মেঝ" 
গীয়র, মিষ্ট; গেটি প্রভৃতি মহাত্মাগণের 

নাষ আমাদের স্বতিগটে সমুদ্দিত'হ ইজলই, 

| আনন্দে আমাঙগের সর্বশরীর কণ্টকিত 
| হয়) তাহাদিগকে আমাদের অন্তরে 
| অস্তরতম কুটুত্ব বলিয়া পরিচয় দিতে 
| ইচ্ছা! হয্ক। কিন্ত তাহার কোথায়? 

| সুসজ্জিত পর্যযক্কে নিদ্রিত। 

১২০৯2৯৯১১১৭ 

সকলেই অনন্ত কালের নুন্দর-প্রাসাদশ্থিত 

করাল 

কালের কঠোর শাসন প্রতিবিধান 

করিতে) কেহই মমর্থ নছেন।) তবে 

কবিগণ কি প্রকারে তাহাতে সমর্থ 
হইবেন? কিন্ত কালন! হয় ঠাহাদের 

| দ্বেহই ভল্মীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে, 
তাহ। বলিয়। কি তাহাদের দর্শন-্লাভ বন্ধ 

করিয়া রাখিতে পারিক্জাছে? কখনই 
নয়। আমর! শয়ন্টে-স্বপনে- কাঁগ্রতে 
দ্বিবানিশিই তাহাদের মনোহর বাক্য- 

বিনাসে প্রীতি লাভ করি; সততই 
তাহাদের সহিত মধুরালাপ করিয়। 

থাকি। কালিদান কত কাল পুর্ব 

জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন! তাহার 
অনন্ত শব্যার় শায়িত হইবার পর; কত 

| শ্রকাও কাণ্ড সঙ্গ হইর! গিয়াছে! কত 
| প্রলয় হইয়াছে--কত লোক আদিরাছে, 
| আবার খ্বিদ্ব 
এক বার. 

£ কিন্ত শকুবাল। ! তূমি 

জন্ম পরিগ্রহ ধরিয়াছ, 
অদ্যাপিও জীবিত] !.'আয়ঙওকত ফাল 

| এই রূপ থাকিবে/ তাহার: কি? 

কমলাকাস্ত, ভট্টাচার্য্য । 
১ 

এ অমরত্ব কে্ঁবা হইতে আমিল? 
এই নশ্বর ক্ষণভগ্গুয় মংলাতর এ স্বর্গীয় ভাব 
কোপা হইতে সমুদিত হইল ? বুঝিয়াঞ্ছ.] 

ইহ বীগাপার্ণির অতুলা গ্রদাদ,বাগ্দেবীর | 
নৃধানিঞ্চিত* অমুল। বরদান। 

প্রসাদ-কণা-লাভে” 
এই ॥ 

যিনি কুতকার্ধা ॥ 

হুইয়াছেন,তিনিই ধনা-_তিনিই জগজ্জন-] 
পৃদ্দিত--তিনিই মকলের চ্চাদরের ধন! | 

তিনি দ্গগৎপৃগ্গিত 'কাব*+নামে আখ্যাত; 

তাহার রচন] “কাব” নামে অভিছিত । 

এই অভিধান মকপের ভাগো ঘটিয়। 
উঠে না। যদি তাহ হইত, তবে ইহার 

এঠ আদর হইত না।। তত্রাপি প্রাঃ 

মকলেই এই শ্ুধাসম আখা। গ্রাধ হুই- 

বার জন্য লালায়িত। সকলেই মনে মনে. 

আপনাকে কৰি বলিয়] জ্ঞান করেন) 

এই জন্যই ববঙ্বয় সাহিত্যাকাশে আমরা 

কবি-নাম-ধারী অনেককেই দেখিতে 

পাই। কষ্টে কৃষ্টে ছুই একটা শঞের 
। 
7 

। 

1 
! 

মা 

1 

ঙ | 

মিলন বর্ণরতে পারিলেই,অনেকে আমাদের] 

দেশে কবির মান্য পার. থাকেন; | 

কেহ লিখিলেন “তুমি কে,” কেহ | 

লিখিলেন,, গউ কথা ক9)৮ কেহ 

লিখিলেন “তৃমি কি বল” উহার" 

নবলেই কবি বলিয়া! আগ্ত্যাত “হইলেন। 

নুতরাঁং বঙগদেশে কুবি হত, শত্তা, এত 

| 
1 
। 

্ 

আর কিছুই নয়।. চক্ষু মমক্ষে যে] 
কিছু ব্রধ্ট পতিত হয়, বঙ্গদেশে .সে 
সকলই মহার্ঘয--শন্তা কেবল, 'কৰি। 

একটি কবি বহু শতাম্বীর গুণের ফল। 

শত শত ৭্কনর ব্যবধানে. এক একটা | 
সি 



ছাত্র) ১২৮৮ 
কঃ. রি অনরসরজি এরা ওহাব 

| কালিদাস, দেক্ষপীয়র, বায়রন্, গেটি |. পারে নাঃ আন এই. ক্রিমটাই পরশ্পার- 
ও কবিকক্কণ জন্মে) কিন্তু বঙ্গদেশে | সাপেক্ষ । একেক উৎপন্ধি হইলে, 
|-ভহার বিপরীত। প্রতিদিনই আমর] | অপর গুলির উৎপত্ধি ্বত$নিন। প্রথমে 
| নৃতৃম নৃতন কবি দেখিতে পাঁই। য/হা ৷ ভাব, তৎপরে চিন্তা ও পরিশেষে যু 

 হউফ,আনন্দের বিষর্দী এহ দিনে বঙ্গবামী| দ্বারা, তাহার মীমাংসা! | মানব-যনে 

| যথার্থ কবির মর্ধ্যাদা বুঝিত্তেছেন । যে স্বতঃই ভাবের উদর হই! থাকে। 

| কেন কবি বলিয়া! পার পাইয়া যাইতে: মন্থষ্য আপনার চতুর্দিকে যে সকল 
| পারেন না। এটি অবশ্য বঙ্গভাষার ৷ পদার্থ পর্যাবেক্ষণ করিয়] থাকে, ভাব 

| উন্নতির পরিচায়ক । ৃ তাহ। হইতেই তাহার মনে অলক্ষিত 

| এক্ষণে দেখা যাউক, কতদিন প্ছিইছে ৷ ভাবে লমুদদিত হই! থাকে। প্র্কতি 

লোকে এই কাবোর রসষ্ট৬এহণ করিয়া | দেবী সততই ভাব-প্রন্থানে মুক্ত-হত্ত।। 
| আধিতেছেন। আমর! দে কোন | নিদাঘীয় প্রচণ্ড মার্তধ-কিরণের পর 

| লমাজ বা যে কোন সাহিতা পর্ধা- ৃ ন্নি্চকর সুখমেবা সায়ং-সমীরণ--গগনে 

| লোচনা করি না) তাহাতেই কবিগণ | মনোমুগ্ধকর চত্দ্রমা-কাস্তি --তামসী 
প্রথম আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিয়া | নিশায় গুক্রতারা-_নিকটে গগনম্পশা 

[থাকেন। ইহ! স্থির-সিদ্ধান্ত যে, সমাজ ৃ অদ্রিমালা-_বছদূর-বিস্ত.ত1 অরণ্যানী 7! 
| গ্রথমত সদা-মথিত নবনীতবৎ কোমল ূ কল কল নিনাদিত মনোহর উপতাক1-_ ৰ 

ূ থাকে; তখন যে দিকে ইচ্ছা, লেই ূ রজত-কান্তি, কুল-কুল-নিনাদিনী 

দিকেই তাহাকে ফিরান'যায়। বিশেষত | নির্বপির্ণী গ্রত্থতি বন্মখে--পাশ্চাতে- | 

[তখন ভাহ। কোন প্রকার" কঠিন | পার্খদেশে ধাহাই দেখি না, তত্সমুদায়ই 

বন্তর গ্রতিঘাত ল্য করিতে পর্ধতোভাবে ভাবদে্যাতক 7 স্থুতরাঁং মানব মন যে; | 

অসমর্থ । যখন সমাজ কোন প্রক্কার কঠিন | প্রথমেই ভাবে পরিপুর্ণ হইরেক, তাহাতে 

[স্তর 'প্লতিঘথাত সচ্য করিতে অসমর্থ, ; আব বিচিত্রতা কি? এগ্গিকে শ্রাথমিক 

| তখন 'যে কল লোক লইয়! দেই সমাজ | সমান নবনীভবৎ কোমল; সুতরাং 

স্থষ্ট হইয়াছে? মেই সকল লোক ; এই সকল ভাব লোকের মনে বন্ধদূল 
[,ছরহ ভার-বহনে সর্পপ্রকারে অকুম। | হইনা। যায়।. এই সকলেই মন "এরূপ 
| সহজ লহজ 'ভার-বহনে বপেক্ষাক্ত | পরিপূর্ণ হয় যে, অন্য কিছুই আয় মনে | 

 মবল হইলে, ক্রম উচ্চতর 'ভাক়-বন্কনে স্বান অধিকার...ক্ষরিতে,.:পারে লা। | 

['লমর্থ হইবে। ভাব, টিক্কা, ও যুক্তি | কেননা, সেই সম্নশ্ছ সবল লোকের 
|. এই তিনটা বত গন্ধ; ইছায়া এক. মনও তুজন-৫ফাদল---ধিক ভার-বহণদ | 
[খারে 'অন্থুষ্ায,মনে কখনই; ছিলি. হইতে. ' কাস). গলে ক কান লোক পুরণ ৃ .. 

০ 

পিএ, 

স্পেস ফি সি 



ছী। ক 

| ভাত) ১২৮৮1 
হিট ই উকি সি বি 

| মা। 

' গ্েখা 

| ক্মধিকারেও আনিরে -না।' 

| প্রাথমিক, সমাজ মলনোঞর ও. আশ্যর্থ। 

হবু « ব্ক্ 
০৮৩ ০:০১৩ ০ 

জে প্রতি: বিরীক্গগ 'ককিং্ছেনঠাতিনি' 

চাাঃ অভ্যন্তরে ঈদ রেখং' দেখিবার 

অগ্রেই - চিত্রের: 'খলোছর বক্ষতঙ্ছট? 

দেখিয়া আপনাকে... গরিষাখ' বোধ 

করিবেন ) এবং? ভাঁছাতেই সাহার খন 

এত দৃক প্রীত হইবে বে; সেই 'কলঙ, 
হয়ত - তখন তাহার চগ্গুর 

'সেইদ্দপ 

পদার্থ-নিচয়-সলার্শনেই বণেষ্ট পরিতোধ 

জান ফরিত--তাছণর' অভ্যন্তরে গ্রব্শে 

করিবার আবশাকতা হইত: না--কিংব! 

তখন তাহাদ্দের মে ক্ষমতাও থাকে 

ক্রমে - সঙ্গাজ বন্ধমুল ও সবল 

| হইয়! আমিলে' শটন শনৈ কেক্ষমতা 

| জন্মে) খন কলম্ব-বেখ!। দেখিতে পাওয়। 

| যায-+এবং তাছা কি? কি প্রকাতেট 

| চন্দ্রে লেরপ হইল? এই নফল জানিবার 
| নিমিত্ত মন বা হয়-ুছরাং চি্তা_ 
পরে যুক্তি দ্বার ভাঙার মীমাংসা ছয়। 

(সে সমজি বনেক 

কাজেই সমাঙ্জেতিআ্রথমে . ভাব-লম্পন্ন 

বাকের স্থৃষ্তি--পরে চিন্তা ও যুক্তি-গরি- 
পূর্ণ বিজ্ঞানের কৃতি-লাধন হৃর। বে লম।জ, 

বিজ্ঞানালোডন1! করিতে শিখিরাছে, 

উন্নত হইয়াছে. 

| তাহ! আর শ্রাথমিক. অসম্পূর্ণ: লমাঙ 

| পর্যালোচনা, ক 
নহে । আমরা যে কান লাহিত্য 

প্রথমে কৰিগরী: জয্গ্রহণ ফরিয়াছেগ। 

| বোধ হয়, হুশৃন্খলে। ভাবা শুিহকরার ও 
| আনের- সে রবির জগত: বস). এক্ষণে সা জহবা মনোমধে | ৪, ৪০ পু এল এ 

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য । 

১2 

র নাতাহাততিই দেখি | মাধুধা-প্রদানে 

টি ২০৭১ স্পা পাপা পক 

গ্ধী 
সী প্রঃ 

২২৫ | 

মানধ্মন লানাঞ্কার ভাবাক্রাস্ত থাকে। | 

হখন তিনি আুয়াপায়ীর, নার মত্ত। | 
কি বারগার করেম,।-ভাহার স্থিরতী | 

কাক্ষে নাইহরত এমন শখ প্রশ্নোগ | 
করিলেন, ধীহা ভাবা কখন ম্বপ্রেও ৃ 
হন্গুনভব করে "নাই)--ফাইার বাকা | 
হয়ত সম্পূর্ণ নূতন । কিন্তু, উহা-বলিয়া | 
তাহা কর্কশ নহে--গ্রতৃযুত মরুরতী-পুর্ণ। | 

শুনলে, শদির মন, পুলকিত হুয়। তিনি 

বে একই প্রকার শ্বর ধাধহার করিতেম, 

ৰ 

ঃ 
ূ 

তাঙারই বা তির্মিতা কি গ্যখন যে য় | 
তাহা মনঃপুত হইল, তিনি তখন সেই 

ম্বরই ব্যবহার করিলেন। কাহাঁয় সাধা 

| 

তাহার প্রতিরোধ করে? যে সময় | 

কৰি জন্মগ্রহণ করেন, ধ্যাকয়ণ খা, 

অলঙ্কার-শাশ্র তখন শৈশব-দোলায় ঘোর | 

নিদ্রায় অভিভূত । ইহার! পেই ঘোর ৃ 

] 

নিত ইইতে জাগরিত হইয়া দেখেন। | 
ঝবিগণ তগহাদের০পাদ-বিক্ষেপের অনা | 
বহু-কাল* 

গিরাছেন। 

অন্থুমদ্ণ করিয়াই, তাহাদের। গতি । 

পূর্বেই পদ-চিছ্ছ রাখিয়া | 
এই পরিতযপ্ত “পদঈশ্টিক্ 

অনাথ অচা-্-নড়িবার সাধ্য নাই ।| 

কৰি কোন নিয়মের অধীন নহেন। তিনি ূ 

্বাধীদ--আাপনার স্বাধীন দি্মেই পরি- | 
চালিত। সে স্বাধীনতা কশ্রঞ্জমর় নুহে--. | 
মধুর । ব্যাকরণ ব1 অলর্থার-শার লে | 

কবিই তাহাদিগকে তাহাদের, নীরানা 

যোগাইয়া থাকেব ' - 

কখনই সমর্থ সঈছে'! 



জজ 

| বলণা হইতে যাহ! প্রথম স্রিত জর, 
পাঠ জফিতা না গীতিক1? আমাদের ' 

মতে গাতিই প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 

ফ্কেন ন। চতুর্দিক্ছ মনৌহর পদার্থ- 
নিচয়-সন্দর্শনে মনুষা তাহাদের প্রশংসা 

করিবার নিমিত্ত স্বর নিঃসরণ করিতে 

| পায়েন এবং তাহাই গীতিক1। সাহিতা 
কাঁলোচন।! করিলে, আমর! ইহাই 

| গ্বেধিতে পাই। অতুণ্লত সংস্কত-সীছিতা- 
ভাগডারে অগজ্জন-পুজি৬ট বেদ, মুর্দীন 

| বশীয় সাহিত্য কলকণ্ঠী বিদ্যাপতির 

| হুমধুর বঙ্কার, প্রভৃতি যে কোল সাহি- 

| ত্যই পর্যযালোচন করি না, তাহাতেই 

এ অগ্রে গীতি রচলা দেখিতে পাই। 
এ পর্যন্ত যত দুর আবিষ্কৃত হইয়াছে, 

[ তম্মধো আমাদের বেদন্ই * সর্ব প্রাচীন 

| মানব-গ্রহৃত রত্ব। ইহা অপেক্ষা 

গ্রাচীন কোন গ্রন্থ কোন ধসাছিত্যেই 
নাই। এই জন্যই ইহ জগঞ্জর্ন-সেবি₹, 

'লকলের পুজার বন্ত--সকলেরই আদরের 

সামগ্রী। 

বেসে প্রৃতি-দেবীর, রমণীর যত 

অর্ধিক,সেই স্থলেই.কবিত্চার মধুর উচ্ছাস 

তত বলধান্ ভারতবর্ষ প্রকৃতি-দে বীর 
( বিলান্*কানরুপসারের আবনা-ভবন। ইহ! 
বীাপাণির “অপন্ধপ, সুনর, কেলিকুঙ্ী। 

| আবার বক্ষদেগে তেই খিজাস৯ কাপন- 

স্থিত” মনোহর লতাশকেতন, প্রা 

| তবন-স্থি ত,হুন্দয পর্যান্) জুতয়াংবাঙেেছী 

চা বঠানী ববী। এই জনাই মরা 

'আগ্বগারম । 
ঠাস 

উ্ঘত হইতেছে, তাযোন্স্ত মান" : বঙ্গদেশে অন্ধ স্বভাষ-কবির সাক্ষাৎ 
| কার লাভ: করিয়া: খাফি।- আমরা 
পূর্ববকালীন ধত গ্রন্থকার ফেখিতে পাই, 

পা ১১ 

ভাজ, ১২৮৮ 1 র 

তৎ্ষমুদায়ই কবি--গদা-গ্রন্কার নাই | 
বলিলেই চলে । ইছার একটি মাত্র | 

কারণ। পদ্যে মন বত আকৃষ্ট হয়, 
গদা-রচনায় তত হইযাঁয় সন্তান] নাই । | 
বিশেষ, যৎকালে লিখন-প্রথা প্রবর্তিত 

হয় নাই, তখন মানবকে লমুদায় স্মরণ 
করিয়া রাখিতে হঈইত। স্মরণ করিয়। 

রাখিবার পক্ষে পদ্য যত উপযোগী, গদ। 

সেদ্ধপ নহে ॥ সুতরাং পর্দোরই সমধিক 

আদর হইগ্লাছিল। এমন কি, ইতিহাস, 

ভূগোল প্রভৃতি শান্ত শিখিবার 

সময়েও, পদা-রীতি প্রবর্তিত ছিগ। 

কিন্ত পদো রচন1 করিলেই যে, তাহ! 
১৮০ পা সস পা 

কবিত1 হইল) এমন নহে । অনেক গদা- ূ 
রচমাও কবির সম্মান পাইতে পারে-_ 

এমন কি, পাইক়ান্ছে। যাহাতে আমাদের 
উৎকৃষ্ট চর মানািক তি উত্তেজিত হয়, 

সাধারণত তাহাকে” কবিতা! বলে । 
ধাহা মানপ-ক্ষেত্রে কোন স্থাস্ী দৃঢ় ভাব 
অস্বিঠ করে, তাহাই কবির কার্ধা। 

আমরা বগ্গদেশে অনেক কবি-লাম-ধাবী ৰ 

বাক্তি দেখিতে পাট। তন্মধো কতক গুলি 

আধাদের চিরপরিচিত । কিন্ত অনেকেই 

আমাদের নিকট অস্পূরণ খপরিচিত। 

সামর1 তাহান্ের ফোন মতবাদ রাখি না। 

ডাকার অতি দীন ভাবে জমাদা কুষ্টীরে 

বববাদ কিখিতেছেন ।: 

£ শীর্ববেশে বে স্মহান্মাক মায় সহাশিত 

৮ 

চে] 

পপি পর পপ পাপা পিপিপি লা 

| 
| 

ৃ 
। 
হ 

ৰ ূ 

টি 



তাত্র। ১২৯৮৮। 

| কমলাকান্ত নিতান্ত অবহেলিত হইবার 
| লোক ছিলান.না। 'লাধকৰর কবি”, 

[রঞ্জন রামঞ্সাদ সেন যে রান্য বলীয় 

| সমাজে এতাধৃশ প্রতিপত্তি লাভ কঙ্সিম। 
| আসিতেছেন, কমলাকান্ত হত দঃ ন! 

| হউন, কিয় পরিমাণে সেই প্রতিপত্তি 
প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত । কবিরঞ্জন 

| তাহার পিগান্ৃ্রের নিামত্ত তত 
| প্রতিষ্ঠাতাজন নহেন। তার অপূর্যব 

| মনোহর শীত-গুলিই তাহার অমরত্বের 

| দিদান। বঙ্গভাষ। যত দিন জীবিত 

| থাকিবে, মেই সকল দীতের প্রাধান্য 
॥ তত দন অক্ষুপ্ন খাকিবে। রামগ্রনাদের 

| শীত-গুলির যেন কি মনোহারিণী শক্তি 

কমলাকাস্ত- ভট্টাচার্য । 
নিউ 

ইন, ইনিও এই প্রেনীর্ক্ক.। কিন্ত' শুনিলেই ভাহাঙধে এক জন বাধ 

ঠ 

২৭ 
০০৭ 

পুরুষের "মুখ হইতে অনর্গল নিঃশ্যত 
হইয়াছে, তাহ বিলক্ষণ প্রতীয়মান হি” || 

ৰ ৃ আমর! কমল্সাকান্তের যে গানই গুনি- র 

পাতিল কল 

শা 

যাছি,তাহান্তেই প্রীতি লাভ করিয়াছি-- ৰ 
তাছ।তেই তাহাঁকফৈ অস্তরেক় লহিত.. 
ভালবাসিতে প্রবুততি হুইয়াছে । এইকধপ 
কিংবদস্তী-কমলাকান্ত তাহার যত্রগৃ্ে 
মতই তপ, জপ করিতেন; এবং সমগ়্ে 

সময়ে গুহার মুখ ছইতে এক একটা 
গীত নিক্ছিত কত | অধমর1 এই স্থলে 

ষ্টাথার রচিত একটি গীত" উদ্ধৃত 
করিলাম ১ 

শ]ামা-ধন কি সবাই পায়। 

অবোধ মন বুঝে না একি দায়॥ 

আছে! গুনিলেই শরীর সুশীতল হয় | শিবের অসাধা লাধন, মন মনত ন1 

মন আর হর়। গভীর নিশীথ সময়ে 

য্দি রামপ্রসাদ্দের কোন গীত অপ কর। 

যয, তাহা ছহলে ম্কনে যে কি অনি- 

ব্বচনীয় ভাবের উদ্বর হয়ঃ তাহ। ধহার! 

গুণিয়াছেন, ঠাহারাই অন্তব কারতে 

পারেন--মনাথ। অসম্ভব। রামগ্রস।দ 

এক জন পরম সিদ্ধ-পুরুষ [হলন*। 

তাছ।র আবাস-ভূমিতে একটি লিদ্ধ- 
স্কান ছিল। তাহার উপরে বমির। 

নি 'লমাথি কারতেন। ফমলাকান্ত 

| ভট্টাচাধ্যও ঠিক্ ত্াছ।রই ন/ায়। গীত 
ভিন্ন কমলাকাকে? প্রগংসার আর 

কিছুট নাই-গরঁতগুলিই তাহার নর্বাশ্ । 

রাঙ্গ। পঃয় ॥ 

ইন্ত্রাদি-সম্পদ-সুখ, 

তুচ্ছ হযে ভবে তায়। 

সদাটন্দ সদ ভাষে, ৬ 

শামা যদি ফিরে চার॥ 

যে1গীন্ত্র, মুশীশ্র, ইন্তর, 

যেঞ্দ ন। ধ্যানে পায়। 

নিগুণ কমল!কান্ত, 

চ তবুসেচরণচার৭ 

এই রূপ কআমরা* কমরকতর যে 
গান শুনির[ছি, তাহাতেই* এীতিলা 

করিয়াছি । তাহার এই রূপ হই শতের৫ 

অধিক গাত পরক্ষণে প্রচপিত অরছে। 

ইহার কৃত সংগীত রাষপ্রসানের ন্যায় তত] আর কত নষ্ট ছুইয় গিয়াছে, কে বালিতে 

“| উট, না (হই ্  উজ জর), বং | পারে? বরদমনধিপাতি শহসীর 'মহাকাজ | 
_ ৮) শীট পাশা ॥ স্পেশাল পিপি শীত 

ৰ 

পাপী; ৭৮ তশ্িিিতি 
্ শ্হ 



রি 

| ২২৮ রা 
শিবির 

] গ্র 

ৃ মগাতা্টাদ বাহাদুর তাহার কতকগুলি 
॥ গীত,পুন্তকাকারে মুদ্দ্রত করিয়াছিগের: | 

[াহানেও কমগাকান্তের মসুদার, গীত 

লঙ্গিযেশিত 'হয় মাই) উভগ্ঠত-খিক্িগ 

| তাহার অনেক পদাবলি আছে। 

“ আমরা একই স্থানে কমলাকান্তের আর 

| একটি গীত উত্ধত*করিতেছি। একদ! 

তিনি স্বীয় ওন্ব-স্থান হইতে ধর্ধর্থান 

| আলিতেছেন।। সন্মথে একটা প্রকাওড 
| প্রান্তর-চতুর্দিকে গ্রাম বা জনপদের 

| চিফ লাই। আমশণদ্নর বর্ধমাণ 

| জেলায় মধ্যে এই গ্রান্তরটী অতি বৃ 

| ও ভয়দ্বর স্থল। এমন কি, পুর্ববকালে: 

ৃ এই শ্ুল হইতে, কোন ব্যক্তি কখন 

[ অঙ্কত্ত শরীরে ফিরিয়া আমিতেন। কিন 

] ম্দেহ॥. এই মাঠের নাম ওভ়গ্রামের 

] মাঠ। দেই ছ্রস্ত প্রাঞ্জর নিয়া এখনও 
ৰ যাইতে হইলে, গশঙ্ক হইতে হয়। 

ৰ কমলাকান্ত সেই ভয়ূধর প্রদস্তর পার 

| হা আফ্তেছেন, , এমন সময়ে 

| ধন্থাগণ..তাহার গঠিরোধ করিল, 
| কমলাকান্ত নিভীঁক ভাবে দ্ডাস্মমান 

]. হইলেন" সুখে হিষ.ঘের *চিই-যাত ও 

নাইট) সেই 'জনপুল) প্রান্তরে _ 

[সেই দয গেডির শানে সেই, অত্তিম 

| সরে, নি9০বিষাদলুন। ও নিষ্টাঞ। 
| দ্গাগণ উাতীকে হত] করিবার নিবি 

ূ যাই-হী নিক্ষেপ কিল, মনি কষল।- 
কান গান ধরিলের ১৫২. ১ ৩.2 9 

আর /ক্ছি নয় € কে দায়ের” 
“ইউ চরণ আম 777৮8. 3৯3 পা 

চুকরাললরে ভাতে, ই 

শুনি তারিন ভিপুরারি। অত 

ইলা দাহল' জা)" 

' জাতি, খরু্ত। দারা 

সুখের ময়) সবাই তারাও: ৭ 
এমন বিপ্ব-কালে কেউ রোধাও নাই, 

।" ঘঃবাড়ী ওড়গাবের ভাগ &-. 
মিজু বদি ভা, 
ককণা-নয়নে হের, 

নইলে জপ করে? যে তোমার শা ওয়া, 
গে সব কথা ভূর পাঞ্জা ॥ 

“কমপাকান্কেরই কথা, -'. 

। মাকে ধলি যনেরখ্যথা)- 

জপের ঝুলি) জপের কাথা মা! 
জগের ঘরে রইল টাঙ্গা 8 

গানটিতে পাষগুগণের -কঠিন হাদয় 
দ্রবীভূত হইল। তাহার! কমলা কাস্তে 

গেই ভয়ঙ্কর স্থলে সেই ভয়ানক সময়ে, 

1 
। 

দেই, বিপদাপপ্ন অবশ্থাধ়ী রাখিয়া কে: 
ফোথায় পলায়ন করিল ! এদি/ঞ কমলা- ; 
কান্ত বয় ক্মতীষ্ স্থান বর্ধমান নগরীতে 
উপস্থিত হটবেন। 

অনেকে বদন, কমলাকাস্তের বাস 

সথণন বর্ধবানেই ডিল) কিন্তু বন্তত তাঁছা 

নহে? ক্ধমণন উড পচ, ছয় ব্রেপশ 
উত্তর চয়্প গ্রাম তাছার জনাস্বান। ]. 

তবে হঙ্ধমানেই তিনি ফর] খখত্থান : 

করিতেন । অই নগরে তার প্রতিষিত : 

পাওয়া যায়: - বাধা; 

ইহাকে পকববাকাকের কালী” “বলিয়। '| 

খ 8 প্ারাতিগাতির বলো | 

একটী কালী' বুদ্ধি ৭ দেখিতে : 
ত লোকে! 

| 
। 

র্ 

এ 



০০ ০৮২ শিস নীপা শী শিশিস্সপপীক্পি শা শিট সতী শী সী এ এ | 

০ পপ পালশসছ 

টি, ক্ষ? ঞ পল 
পূ 

। ভাজ; ১৮৮৯ । 

ইছার পৃজাদি প্র], থাকেব 
আসর! প্রাচীন 'পোচকর "নিকট, শুনি- 

1 যাকি। কদখারান্ত ছে গৃহে বলিয়। 

জপানি কগ্িঘল) ঘ্টাঙায়। মেই গুছ 

বেণিয়াছেন$ ভিনি আতিশর় বধলী, 

ভক্ত ছিলেস।, ক্ঠাছায় 'গ্রতি নিশ্বাসেই 
কালী-নাষব বহির্থত হঈত -এহং, সময 
নময়ে এক একটা গান ধরিতেন। 
প্রহিদিণ নৃতম শ্বান রচন! করির1 কালী 
দেবীর অর্চগ করিতেন । বিশেষত 

| কালী-পুপ্ধার দিনে তাহার মুখ হইতে 

| অবিশ্রান্ত গীত বহির্গত হইত। 
| অতিশয় কালীভক্ত ছিলেন, এই নিশিত্ত 

| হুতাপানঞ করিতেন। 

| জুরাসেবী ছিলেন, তাছা তাহার রচিত 
| ই একটা গীত দেখিলে, প্পষ্টত অনু- 

তিনি 

রামপ্রসাদও 

ভূহহয়। যখাঃ- 
হুরাপান কগি ন! আমি. সুধা খাই রে 

কুভৃছুণে। 

আমার মণ মাতালে মেতেছে আজ, 
মদ-মাতালে মাতাল বলে॥ 

রামপ্রপাদকে কেহ মাতাল বলিস! 

উপহাস করিলে, এই গীহটি গাছিয়া 
ছিলেন বলিয়াই, প্রতীয়মধন হয়। এইরূপ 

তহার মারও ছুই একটা গীত আছে। 
এইরূপ কিংবদগ্ই, কনলাকাস্ত এক 

| বৎসর কালী-পুঞজার রাতে জরা সেবন 

| কাঁযা বলিয়া আছেনঃ আর সুখ দিদা 
অবিরত গান ]াইগত হইক্টেছে ১১ 
| কমার কার্প কে 1 

(কে ফি বনে অন বল: গা”, 
« বৃ ির্িউরীযাচিত 

এ) সী এ ৪ শন শি এ এ 

[3 টিং পি ্ 

নে 
১ 

৮৩৩ রা 
নি দা 

০ 
ক না চি 1 ঠা] 

” প্ 
ও রহ প “ইন লারারপ নুনাপাহা ২০৮ 
নর [4 ঢ 

মহিখের' আনান “রিবা, 0৭9) | 

' 

কাল পে বের হিলিয়- লাগে রে 8. 

* ছাহ,দিখু মনি ভুলি যে। 

৪৪ ইহ 

বা 

] 
ঃ 

অনন্ত বিশ্বধদী। শতকোটা ইন্দু-সম ' ৯ | 

* টি শীল কে ] 

কমলাকান্ত 1 ওয়প হের হে) ব্যাক দাছি | 
"* দেখি সমতুল ক্কে$ | 
উিরগগন্রী 

অন্কর-উরে, কে বিয়ে, বাম! কঙ্গিশী 

ম। ধাধে চির, না পরে বান, 

ওবধু-বদনে যধুর হাল, 

চিন্তামসী্ীর জ-প্র বাশ, 
(কে রে) সশিষ শিব নিতর্নী॥ 
তারপ-কারণ চরণ-যন্ত্র, 

যে জন না জানে, সে জন ভ্রান্ত, 
কভান্ত নিভাস্ত শা, 

| 

। 
। 

ৰ 
ূ 

কমলাকাগ্ত-বনিনী ॥ | 

কমলাকাগ্ডে॥ মুপ দিক্না এই রাশ গীত 
অবিব্বল নিংল্যত ছইতৈছে। এ দিকে | 

পুজার সময় অ হু হইয়া যায়। তীাহর ূ 

সত বিফু হা্কার হিল, পূজার ময় 

অতিক্রান্ত হঠতে চলিল।' ওদিকে 

তয়স্কর দেখ করিয়া আসিতেছে) আর | 
বিলম্ব কি৭* আমাকে পৃঞ্জার সদা | | 

আয়োজন করিতে অমুমতি করুন। | 
কম[বান্ত বলিলেন, পুজার আরো গুন: 
করিবে কি? ঠিধ দান্ইলে,* মায়ের, | 
পুজা হইতেছে না, একট মহিষ লইয়া] 
আইস। একে অদাবস্যায় . রাজি ] 
তাহাতে ভরঙ্কর বৃষ্টিপাত, হুর়রাং বিধু |. 
উত্তর করিগ) এ খাবে কতা, হইতে, | 



৮ থাকিতে বলিলেও,কোন প্রকারে সন্ধান 
এ করিতাম। এ ভয়ানক রাতে কিছুছেই 
হবে না। যেমন, হইয়া থাকে, লেই- 
| রূপই পৃ] টক । কমলাকাণ্ত বলিজেন, 
| ভাঙবে ন1। তুমি এক বার বেড়াইয়! 

| দেখ) অধশাই মহিষ পাইবে। বিষুঃ 

| অগতা। বহিগত হইল, এবং একটা 
প্রশস্ত রাজপথ ধবির1 বরাবর যাইতে 
| লাগিল। কিন্তু কোথায় কিছু দেখিতে 
| পাইল না) পরিশেষে একটী ক্ষীধালোক 
| তাহার নয়ন-গোচর হইল স্ালোটা সেই 

রাস্া। ধরিয়া আলিতেছে। বিষুরাম 
1 দণ্ডায়মান হইয়া দেখিল,আলোক-পারিগণ 

| অগ্রসর ছুইয়! নিকটে উপস্থিত হইল। 

 বিষুরাম আশ্চর্যের সহিত দেখিল, 

কতক গুলি লোক একটী মহিষ লয় 

যাইতেছে। সেতাহার্দিগিকে জিপ্ঞাসা 

করিল, “তোম৭1 কোথা হইতে 

'আলিতেছ এবং কোথায় বাইবে 1” 
তান্কারা উত্তঞ্করিল, আমর! অনেক 

দুর হইঠে আমিতেছি। কমলাকান্ত 

তষ্রাচার্ধা মহ্থাশরের কালীর নিকট 
আমাদের মুনিবের একটী' মানিক 

ূ মঠিষ ছিল, ভাঙা লরা তাহার নিকট 

| যাইতেছি।+ * বিষুধাম আশ্চগযা্িত 

হইয়া তাহাকে গঈর্গে করিয় লইয়া 
| গেল। এবং যাইম়! কমুলাকান্তকে 

| মহিষের কথ। বলিল। অতঃপর তাহা 
 অস্ভুমতি-ক্রমে যথারীতি ক্সায়োজন : ও 

; | পু শেষ হইল) ইহীর সঙ্বন্ধে এবংবিধ 

| 

| 

সি পর উপ স_. ৯ 
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শা সী ২ 

তিতা 

আছে। লে সঞ্ল বায় উল্লেখ করিন্ার 

প্রয়োগন নাই। শ্বাহা হউক, এই সকল 

জনশ্রুতিই এই+যে, তিন্দি' এক. জন 
অসাধারণ লোক ও সিপ্কপুঞ্ণষ ছিলেন) 
তাহাতে আঁ অধুমা সন্দেহ নাই । 

ফিংবদ্তী আছে--কষমলাকান্ত নিজে 

এক'জান উত্তম গায়ক ছিলেন) সুতয়াং 

তাহার পদ-গুলি বে রীতিমত গীত 

হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্রা ফি? 

আমরা অধুনাতন এক অন গারকের 

নিকট গুনিয়াছি যে, রাম প্রমাদ্দের গীত 

অপেক্ষা কমলাকান্তের গীতগুলি সঙ্গীত- 

পক্ষে শ্রে্ঠ ; এবং ইহার গীতগুলি বেশ 
আধত্ত করিয়া রীতিমত তাল-্লয়-মান- 

সহযোগে গান করিতে পার যায়। 

রামগ্রসা্ের গীত-গলি সেরূপে গান 
করিতে হইলে, সময়ে সময়ে অসংলগ্ন 

হইয়।, পড়ে । রামগ্রসাদের অধি গাংশ 
গীত একইক্নপ নৃন্ধন স্থুবে গ্রথিহ ) 
অধুন। তাহ! প্রসাদী সুর বলিয়। অভি- 
হিত। আমরা কমলাকাস্তের গীত- 

মধে'ও সেইরূপ সুরের ছুই একটা গান 

দেখিতে পাই । ওড়গ্রামের- মাঠে 

কষলাকাক খন ছন্থা-হত্েে পতিত হন, 

তখনকার যে গানটী আমরা উপহে 
উদ্ধত করিয়াছি,তাহ। কতকটা প্রসাদী- 

সুরে গেয়। 

এক্ষণে দখা ৯ ূ 
কোন্ স্যয়ের লোক । তিল কোন গ্রন্থ 

| রচনা কিয় বান.দাইও নিক কি, গান- 
: খুরিও : গৃকছাও় লিপিবদ্ধ করেন || 

ভাত) ১২৮৮ $। | 

ৃ 
ৃ 
| 
| 
| 
| 

| 
ূ 
|. 
| 

ৰ 



|| ভাত, ১২৯৮ মুদ্রার স্বাধীনতা । ২৩১ : 
. & 

[স্মাই। তাহার রচিত গক্-গুলি কেবরা | হুইচতন্থে। কমলীকান্ত এক শত বসন | 

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে মাত্র) সুত্রয়াং | পুরর্ষো বর্তমান স্কিন্লেন। তাহা! হলেই | 
| তাহাদের *যথ্য হইতেও ভাহার সময়- | আমরা ১৭০, শকে উপনীত ছইগেডিশ- 

নির্ণায়ক এমন 'কোন গীতই দাই যে, | অতএব গুলস্ঠ বজিতে হইলে, বলা যায় 
| তাহ ধরিয়া আষরা তীহীর সহয়ের | কমলাকান্ত ী লময়েই বর্তমান ছিলেন:। 
| কভকটা। নিদ্ধাযণ করিব । তবে ইহা | ইচ্ছার সম্বন্ধে ইহাই জ্ঞাচ হওয়া গিয়াছে 
| নিশ্চিত যে, তিনি বর্ধমানাপধিপন্ঠি | অন্যানা বিষয় ছজ্জেয়। কমপাকাজ্ের 
| মছারাজ ভিলকচন্্র বাহাছরের সময়ে | উত্তরাধিকারী এক্ষণে আর কেহ নাট । 

আপনার কালিক! দেবী প্রতিঠিত করেন | গুনিয়াছ্ি, লে ধংশের কেবল একটা 

এবং গেই সময়েই তীহার মন্দিরও | বিধবামারী আছেন--তীহারও সন্তানাদি 

| নির্শিত হল্স॥ মহারাজ তিলকচন্ত্র কিছুমাত্র, লাইি। কমলা কাস্তস্নদ্বদ্ধে 

| বাহাছর কত দিনের লোক দেখিতে | অপরাপর ঘটন' প্রাপ্ত হুইলেপবারাস্র | 
৬ আমর! শত বৎসর পুর্বে লিখিবার ইচ্ছ! রছিল। 

উপনীত হই; অতএব ধরিতে : শ্ীকৈলান চন্ত্র থোষ। 

গঙ্গা-বক্ষে। 

| বছে সান্ধা লমীরণ মৃদধ মন্দ দ্বান্তে শোভি'চ পাদপ্-চূড়া, পর্বাত-শিখর 

। খেলি,ছে কতট খেলা তরঙ্গিণী পরে, | কিরীট তুষণে ? অনহ-গগন-দেশে 
| ধরিয়া ছুড়িয়। ফেলে উর্শি থরে থরে মালাকার সাবসের যধুব নিলা । ৃ 

ূ শামজ-নৈকত-বক্ষে আপনার মনে । নিশ্তেজ মলিন ছেরি+ পতি দিনকর 
ভাঁসিক়া হুবর্ণ-আোতে চলি'ছে তরণী; | হুদিতেছে কমলিনী; ক্রমে ক-বেশে 

ূ | যা” দেখি সকলি আজ উ্ভলত্তা-ময় 7 আক্কমি'ছে নৃখময় মংসার বিষাদ / * 

ৰ এ শেভ1 দেখিয়া! কা+র মা নাচে দয়, 2 
শুনিয়া এ সুমধুর ক কল নি ৃ তরী । 

চা ঠ রি 

গুটি 

স্বাধীনতা ও লর্ড রিপণ। 
| কেন আজনিষস্মাৎ ভারতের চৌদি | ছেন1 অনব বিবাদে এ ছর্ধের দীপ্তি | 
| হর্য-ধ্নি গুনা। ধাইতেছে? কি' খের কেনা দাল! প্রতর: অঙথগ্রহে আজ 

] | অনয আতপ আনশে খাতির উঠিয়া পার ' এ হালি ফেল? লাত শত | 



চুকস্ছু 

[| ধৎলরের শিক্ষার তোমার জান হইল 

খু না? এই সাতশত বৎসরে তোষাডক 

|প্কিত বার হাসাইতেছে, কত বার কাগা- 

ইতেছে। তবু তোগার হাসতে লক্া 

ৰ বোধ হইতেছে না? ঘেহাসি তোমার 

| নিঙ্গের আয়ত্ত নহে, ঘে আনন্দের উপর 

(তোমার নিঞ্ের কর্তৃত্ব নাই, যেহর্ষের 

উপর তোমার নিজের শ্বাধীনত1 নাই, 

সে ছানি--.সে আগন্া-সে হর্ষ সমভ্তই 

ভাবী বিষাঙ্গের মূল। এক দানের 

লেজিস্লেটিভ্ সভায় লর্ড শরীটন্যে হাসি 
কাগ্ায়। ও ধে হর্ষ বিষাদে পরিণত 

| করিয়াছিলেন, আজ আবার সেই হাসি 

| হ্বালিয়া, ও মেই হর্ষ প্রকাশ করিয়া 

| কেন আর'আপনাদিগের উন্নত প্রকাশ 

ৰ কর। বালককে যেমন ক্রীড়নক দেখা- 

ইলে, সে কাদিতে কীাদিতে হাপিয়া 
ফেলে, 6তামরা ঠিক সেইরূপ মুদ্রাবস্ত্রের 

শ্বণীন'হা-ন্ূপ ক্রীড়নকু আবার দেখিয়া 

কাদিতে কার্দিতে হাসিয়া ফোঁলতেছ । 

মহামতি প্রাতঃল্মএণীয়-চরিত লর্ড রিপণ 

আজ দয়! করিয়া তোমাদিগের অপ্হাত 

ৃ জ্রীড়নক ঠোমাদিগকে ফেরৎদয়াছেন 

সহা,ক্ষিস্ত কাল যে আর এক জন জর্ড 

লিটন, রিপপের নিংহাদনে জবিষ্টান 

করিয়া, তাঙ্ছ! পুনরায় কাড়ির। লইবেন 

| না, তাহার প্রমাণ কি? বদি জানিতাম, 
রর 

মু রিধিকার করিয়া খ।কিতবেন।' তাহা, হই, 

ক্িদির এইরপ. হানতে ইাইক কিন 

ী 

ই 

৭ 

৮ রঙ নে 

টি ] 

লর্ড রিপণ আপনর ভারত-ধিংহালল 

টু শেক হামিভাম) কেন না জানিভাম যে।. 
দূ ৬ ৃ ৰ ] মা বু রি সু এ প্র ঃ ২ টা রি ্  ৪ ক রি এ 1 রি 

রি পিসি প্রি রশ পর নি করার সং নু ড ৫ | 

ভালা, ১১৮৮ 

জক্সপ উঠখনদী”পাটায় তোমাদের কি |. 
ঘলিয়। হাসিতে প্রবৃতি হইতেছে, জানি | 
না। বহু-দিন জানবে লর্িলে,: যাছুঘের | 

ভাবী দর্শন বিলুগু হয়। : ভবিকাতে কি ! 

ছইচব, ভাবিতে ভাঙীর" ছাদয় কীপিয়া | 
উঠে। এই জনা সে তবিষাতের ভাবন1 | 
ভাবিতে চাহে না আজঞফার উংলবে | 

মে ভুত ভব্যি'ৎ নিমজ্জিত করিয়। 
রাখিতে চাহে। এই জনা যো আজকার ূ 

হ্থথে পাগল হইর়। উঠে) তাই নৈমিত্তিক | 

দুখ কণার মে প্রাণ ভরিয়া হালে। মিতা | 
দুধ বার অনৃষ্টে নাই, দৈমিত্ভিক দুখ 

0 কোন্ প্রাণে ছাড় ? 

হান ভাই হাপ! অমি ভোমাদিগের | 

ক্ষণিক সুখে বাধা দিতে চাই না। কিন্তু] 
ভাই | আমায় তোমাদের হামিতে যোগ | 
দ্বিতে ড।কিয়াছ; কিন্ত আনি যেন্ছাসিতে ৰ 

[গয়। কাদির) ফেলি! আমার অন্ধ নয়ন | 

ত ভারতের গুমণাচ্ছন্্ত গগনে আলো ক- | 

রেখা-মাত্র দেখিতে পাইঙেছে না। | 

আমার নিকট যে ঙ্জন্ধকারঃ সেই অন্ধ- 

কারই রহিয়াছে । ভবে কি বলিয়। | 

হাসিব! মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবড় 
কথা! এ মহামূলা স্বত্ব আমাদের অধ | 

কার কি? ইংলগ অনেক দ্িনের সং- 

ঘর্য রাজশরুধিরের বিলিময়ে তবে এ : 
স্বত্থে অধিকারী হুইয়াছেন। ইংলধ্ের | 
স্বাধীনচেত। ব্যক্িগণ সেই সংঘর্ষের | 

দিনে অধীর হইরা, স্দেশের মমতার 
অলাজলি,বিয়া, এই নহানুত্য বব রক! 



|| ভাত, ১২৮৮। মুদ্রাঘস্ের ঝাধীনতা। ০৪ ৩০ 
1 খাঁ 

হু 

| উপনিবেশ সং স্থাপন « করিয়াছিলেন, ,| দয়া করিয়া! আ্রাদিগকে. কোন কোর 
| তাহারা তথা শব! বে বীজ বপন করিয়া] বিষয়ে কিঞিৎ স্বাধীনতা দিতেছেন বটে, 
ছিলেন, আজ তে বী্ প্রকাগ্ড-তরু-ূপে কিন্ত যত ক্ষণ আমর! তাহাদিগের কপ" 

পরিণত হুাছে | ইংলগ্ডের অধিবাধিগণ | পাত্র হইয়ু রহিয়াছি, বত ক্ষণ আমা- | 
যে মুদ্রাযক্ত্রের স্বাধীনিত! ইয়া দিগের সর্ব তাহবদিগের মামার অগ্রে, 

| উন্মত্ত, তাহ! জীবন্ত ও অলজ্ঘয। মে | রহিয়াছে,তত ক্ষণ সে শ্বারীনক্কার কোন 

'অলঙ্ঘ্য স্বত্ব এক অধিবেশনে বিলুধ্ হ্্- | মূল্য নাই। 'পরের সোঁণ। দিঞ ন। কানে, 
বার নঙ্জণ ছুলজ্যয প্রতিজ্ঞাপত্র দ্বারা তাহ | কেড়ে নেবে হ্যাচক। টালে' এই মহ. 

মুদৃঢ-রূপে পরিরক্ষিত। এক বার ইংলগ্ডে-। মূল্য জাতীয় প্রবাদটা যেন তুলিয়া যাইও | 
| শ্বর প্রথম ,চা্ল্ন তাহাতে হস্তক্ষেপ | না। £লাহা নিজের আয়ম্ব নছে, তাহ!র 

৷ করিতে গিিঁয়! মণ্তক দিয়াছিলেন। তাহার | জন্য এত হস্ি হাসিও না, এত হর্ষ] 

ৃ পর আর কোন রাজপুরুষ তাহাতে | প্রকাশ কার্গিও না । কারণ,কাক্ভ। হলে : 

| হস্তক্ষেপ করিতে সাহদ ফরেন না্টু। টিন পরিমাণে কদিতে হইবে! | 

কিন্ত দাসের আবার স্বাধীনতা ফি [সেই পরিমাণে বিষাদে মপ্র হইতে | 

যাহার কোন স্বাধীনতা নাই, তাহার তন | 

আবার জাতীর জীবনের মৃল-ম-্বরূপ | আর হর্ষের কারণই বাকি? আমরা | 
মুদরাযস্ত্ের স্বাধীনতা কোথায় 1 ৯আইন | কি পাইয়াছি 2 লিখিবার গ্বাধীনত1 ? | 

ূ উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডবিধি পরিবর্ধিত | মনের ভাব বাক্ত করিবার অধিকার? ৰ 

হইয়া দাতার অভাব মোচন করিল। | কই তাই তলা পূর্ণঞ্াবে পাইয়াছি কই ? ূ 

৯ আইন ইংরাজের বিরুদ্ধ কিছু বলিতে | আমরা আ্নবস্তর যে সকল ছূর্বিষহ | 

| দি না বলিয়া, বদ্ধপরিকর হইয়ছিল, | অত্যাচার সহ্য করিতেছি, তাহা! ব্যক্ক | 

পরিশোধিষ্জ দশুবিধি ভোমাকে তঙ্জন্য | করিতে পারি কই? সংবাদপত্রে সেই | 

ূ্ | কারাগারে পাঠাইবে বলিয়া খগ্গাহ | দক্চল ত্যাচারগ প্রচারিত হইতে পারে 
| হইয়া রহিল। “এক ভন্ম আর ছার, বটে, কিন্ত প্রকাশ করে কে? যে চার, 

| দবোষ ও৭ কব কার? তবে বুরিবার ; যে *অধীনে কাজ করিতেছে, বাক্য" | 

| বিড়ম্বনার দরুণ যে ভিন্ন বোধ । বড় | ঘন্ত্রণাঃষ্তাড়না, নিষ্ঠ রতায় যাহার অন্থি- | 

| দিন বৈদেশিক শাসনের অধীনে থাকিতে | মজ্জ! নিরস্তর জজ্জরিত, ধন ইংরাজ- | 
হইবে, বৈদেশিকদিগের ভুত লাঝি | বিরদ্ধে সংঘাদ-পত্রে কিছু লিখিতে 

খাইয়া থাকিঠে হইবে। তবে বেশী | পাইবেন|। কেন না,সে ঢাকর| চাকয়ের | 
(আর কম। ইংরাজের|.. ্লাীনতার | স্প্ণ1 বাড়িতে দেওয়া হটুবে না। | 
ৃ উপারক, বাধার খুন বানাই, যে দাহস না) হি লয়, রি ূ 

শিট শি শশী ০ পা টি শিশীপ্দন শপ ও) শিশিল সা শা শাক্পীপাশিপেস্পিশী টিটি শশী পি টি এ পিন 

ূ 
। 

ূ 

পপ 

মা টার ৮ শ ছি তু... ্ কা বড রি রর 

তরকেলত ৯২ এ হুশ ছু ছু গছ হ চে শ্য % হব চা দখা ৬০ 



০ জা শষ | শাশি 

২৩৪ ধ- রর 

[শ্ধূর ছেলে গিলে কীদিতেছে যার, 
[সে প্রভুর বিরুদ্ধে কলম এরিতে প্ণারে 

র কই? কলম ধরি দণ-কর্মচ্যুতি | 

| কোন, প্রাণে সে সপে কঠোর দণ্ডের 
॥ জন্য প্রপ্তত হয়? সুতরাং সে “ফিল 

|| খারা কিল ঢুরি” করে। পিঠের ধুল! 
| মুডিয়। লোকের নিকট চড়,কে হালি 

। সেহাসে না $'বিষাদ-স্ছেত তাহার মুখে 

( মতত লাগিয়া থাকে । নিজ্জন পাইলেই, 

মু অগ্র-জল তাহার নয়ন ভেদ করিয়। 

বাহির হয়! সেপাষাণভেদী অশ্রু কয় 

ূ জন দেখিতে পায়? কোন্ সংবাদপত্রে 

| হার প্রতিবিষ্ব পতিত হয়? বড়বড় 
প্রকাশ্য অতাচার-গুলি * নংবাদপত্রে 

| উঠে বটে, কিন্তু মফঃস্বলে নিরস্তর ছোট 

থাট যে নকল ধারাধাহিক অত্যাচার 

চলিতেছে, সহ! সংবাদপত্রে উঠ কই? 

 উঠিথার উপায় কই? নিরন্তর ছোট 
থাট অত্যাচারে জাতীয় জীবন যেরূপ 
বিরীষ্ট হয়, বড় বড় অত্যাচারে সেরূপ 
হয়দ্লা। বড় বড় অনভ্রাচার প্রকাশ 

হইয়1 পড়ে, তাহাতে ভ্বাত্ীয় নহাছভুতি 

পাওয়া! যামু্তরাং মন তত নিবীর্যা, 
নিশ্বপ্ত ও নিরুৎসাছ হইয়1 পড়ে না। 

আজ জননী অধর মত ই জীবন 
| পন্িতাগ - করিদ্বা।' যাইতেছেন, ইচ্ছা 
].এক.বার শেষ পুতরমুখ নিরীক্ষণ করিয়া 

দাদ খোকাকল পুজ+ এক ছিরের 

সা টির তারা 

৮. পি ৮ পাশপাশি ৮৩ 

ূ হাসে! যে গম্ভীর-গ্রক্কতি ও উদ্ীতমনা, 

£ 

আর্ধাদর্পন | ্ ভার; ১২৮৮) | 
০০০০০ 4 নু রা. 

চাঞ্চরী যাইবে । গরিব অক্লাভাব- | বৈদায় চাহিলেস্ত/ ,সাহে প্রভু দন্তে স্ব 
| গ্রপীড়িত ভারতবাসী তাহ! পারে কই? | পেষণ করিয়া, বলিয়। উঠিলেন__-'তোমার ৃ 

ূ 
ম! মর! আগে, না আমার কার আগে? | 
পুর দাস-ন্থৃতরাং নিরন্তর । নীরবে 

কাষ্তিত্ে ক্রাদিতে ডেঙ্কে আসিয়া 

বসিলেন। এদিকে জননী পুত্রমুখ ন 

রেখিতে পাইয়া দ্বিউপিত মৃত্যু-যন্ত্রণা 

সহা কক্ধিতে করিতে সংসার-লীল। 

লংবরণ করিলেন । 

কথায় কথায় গাপি-বর্ষধ, কথায় কথায় | 

তিরস্কারস্ঞ গুলি, চাকুরে-মাজকেই 
প্রায় সহা করিতে হয়। তিনি সকাল 

হইতে রাত্রি পর্যন্ত গ্রাণ দিয়। খাটিয়াও | 
প্রভুর মন যোগাইতে পারেন না।। 
রবিবার বিশ্রামের দ্িন। সে দিন] 

কাহাকেও থাটান গ্রীষ্-ধর্ম-নিষিদ্ধ । 

কিন্ত মফঃম্বলে এরূপ ঘটন্। বিরল 

নহে । আরও অনেক ছোট খাট | 

অন্তার্চার আছে, যাহা ব্যক্ত করায় 
আমাদের অধিকার নাই। যত দিন 

চাকরদ্দিগকে মুক্ত কে নকল. প্রকার 

অত্যাচার ব্যক্ত করিবার গধিকার ন! 

দেগুয়া হইতেছে, তত দ্দিন “মুদ্রাযস্ত্রের 

স্বাধীনত1”. শব*মাত্রে পর্বাবদিত 

থাকিবে । স্থৃতরাং এত হর্য-্প্রকাশের 

বিশেষ কারণ নাই। 
আর এক কথা। মুদ্রাষন্তজ্রের 

স্বাধীনতার .ফলোপধায়কত1 বিদিত 

দেশে বেশী নাই। নিরন্তঠ রোদন করিতে 
করিতে।.. একটী .আধটা কথ! প্রতুরা 

ুঙুলিতে পারেন, সান্ছেছ:। মাই, কিন্ত 
ও রানির নং ০ 

রশ 
রঃ ৪5 রি 
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ফেঞানে স্বার্থ শলংঘর্ষ উপস্থিত হয়, 

| যেখানে আমাদের কোদনে তাহারা 

কর্ণপাত ফয়িবেন লা) নিঃসংশয়িতরূপে 

বারবাক্ধ গ্রমাণীকত হইাছে। ইংরাজ 

| চাকরদিগের স্বার্থ-সাধনের জন্য ঞ্লুলি- 

দিগের স্বাধীনত। হরণ কর1)মান্চৈষ্টাব- ; 

তুঙ্গাকর ভূলিয়। দেওয়া, এদেশীয়দিগকে 

|| উঠিতে না দিবার উদ্বেগে উচ্চপদ গুলি 

| সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের করতলস্থ 

রাখা, ভাবী জাতীয় স্বাধীনত1 সুদূর- 

পরত করিবার নিমিত্ত অক্ত্রবাবহার- 

| নিষেধক আইন জারি,ইংরাজ-দণ্ডের প্রতি 

| দেশীয় বিচারকগণের দ্ড গ্রয়োগে অনধি- ৃ 

ৃ 
ৰ ইংরাজ-শাসনের কলম্কস্বব্প চির দিন 

| ভারতে বিরাজমান থাকিবে। তোমাদের 

| প্রকতানিক ক্রন্দনেও, সে.কলঙ্ক উাহ'রা 

| 
কখনই স্াপিত কঞিবেন না । যেখানে ! 

| স্বার্থ-সংঘর্ষ নাই,মেখানে তোমাদের কন্ন তোমাএস্ষসতি ইংলণে রলিয়! তোমায় 

| আমরা বৈদেশিক বলিয়া! গণন। করিব শুনিলেও শুনিতে পারেন, এইমাত্র। 

ইহ'র জন্য এত হর্ষ। এছ উত্নাহ কেন? 

ভবে কৃতজ্ঞতা-ঞাকাশ ! ঠাহানতে 

আমার আপত্তি নাই। কোন্ হদয়বান্ 

| বাক্তির ইহাতে আপত্তি থাকিতে 

॥ পারে? ফল যত দুর হউক' বা না৷ হউক, 

বরদাতাকে আমর। প্রাণ ভরিয়1. নমস্কার 

| করি। লর্ড রিপণ যে আমাদের শুভা- 
| কাজ্জী, তার্থার ভুরি ভুরি প্রমাণ 
আমর! অল্প-দিল-মধোই প্রাপ্ত হইয়াছি। 

৮ সী িপাশীনিশীশি 

পে লে 
০ পাস্তা শিপ 

: ॥ উনি € ষে সক রি ্স্থাযন! চিনা পুজা করিবে ?.. আতিক গ্রহণ কর | 

বশিক্গণের কোবপুষ্টি ও তৃষ্টি-বিধানণর্থ মত হইত, তাহা! হইলে, লেতৃ-বিজিত- 

ই ইহার মূলে বিরাব্ধ করিতেছে। যণ্ঠ দিন 

| কার, প্রভৃতি অসংখা বৈষমা-ছুষ্ট বাবস্থা । উভর জাতির স্বার্থের একীকরণ মা 

পপ কপ রি পা পা এ 

২৫ 

ছেন। সে সন্ধুল বে বে "হার আবরণ 

স্ব্সায়ে কাধ্যে পরিণত হইবে,আমাদের 

মনে এপ আশা নাই। কারণ)' 

জন ভারভম্যাসী ইংরাথ তাহার মত 
ধার্পিক, পক্ষপাতী “ও প্রকৃত-প্রজা- 

ছিতৈষী ? যদ্দি*অধিক ইংরাজই তাহার 

বিছ্বেষ-ভাব এত দিনে উভয়প্জাতি হইতে 

চলিয়া যাইত! কিন্ত সে ভাবন! 

কমি দিন দিন বাড়িতে চলিয়াছে | 

কিন্ত লর্ড রি”্শ | তোমকে তাহার জন্য 
জা” $ $ 

দায়ী করিতে চাহি না। তোমার 

অপরাধ কি € মানব-শুগভ স্বার্থপরতা 

হইতেছে, তত দিন উভয় জাতির মমী- 
করণ ছুরালার্মাত্র। কিন্তু তুমি বিশ্ব- 

প্রেমিক ও বিশ্বনাগরিক। সুতরাং ভুমি 

প্রপীড়ি & পদদধ্িত ভারতবানীর পৃষ্গ্য। 
টিউনটি রি 

না। . আমাদের ছুংখে তুমি কাতর) 
নুতরাং তু ভারুতবাসিগণের হাদয়- 

বাসী। তুমি আমাদিগকে তুলিতে 
চে করিতে, কিস্ তোমার আকা 

বগা হইবে! কারণ, জোয়ার '্রাতৃগণ 

উদ্দেশোর প্রতিকূলে। *যাহা হউ কঃ. 
তোমার শুভ-কাঁমনার জন্য আমরা চির 

দিন ভোমার নিকট প্রাণে আবদ্ধ রহিলাখ। 

দীন ভারতসস্তান তে!মায় আরকি দিত! 

পর রাজ 

নি: 



| 'খধধন যে ধর্মের রাজা, রান্া-শাসন 

| হয়েন, প্রজা-পুঞ্জও দেই ধর্শের পক্ষপাতী 
| হয়; ইহ একপ্রকার নৈনর্গিক নিয়ষ । 
| ইউন্লোপ-থণ্ডের অধিকাংশই খীস্িয়ান 
| ফাপাদিগের অধিকার বলিয়া, তথ্মকার 
| অধিকাংশ গ্রজণ ী্টিয়াং। আসিয়া- 
| খণ্ডের মধো যে রাজ্য মুললমানদিগের 

| আধিপত্যের অধীনে আছে; তথাকার 
| প্রজাপুঞ্জ ৪ মুসলমান-ধর্দের পক্ষপাতী । 

| এই ভারত -তুমি যখন গ্রকৃত-হিন্দু-রাজা- 
। ছিগের দগ্ডাধীনে ছিল, তখন ভারতে 

হিশুধর্শ বৈ পন্য কোন ধর্প প্রচলিত 
ছিল ন।। হিন্দুধর্ম জ্ূল নিতান্তই হুদৃঢ় 

বলিয়া। এত দিন এত : ধশ্ম-ছিপ্লীবনেগ 

এ ধর্শা নির্ধত হয় নাই। এ+ধর্খ যে 
একান 'কালে নির্গুল হইবে» তাহাও 
খস্থিতে পানা যায় না। হিন্দুধন্ছকে 

্ । দেশের প্রাকৃতিক ধর্মী, বলিলে ও, 

অতি হয়না । কারপ, এ ধর্শে ভ্রম- 
'উলাদাদি কোন গোষ স্পর্শ 'কমিতে 

গায়ে দাই ।, পৃথিবীর অন্যাপা বাবদীয় 
ধর্ছে ভরম-প্রম দাদির হস্ত ফ্গৃই হইয়াছে 
জুতা? সময়ে রদয়ে তাহা পরিবর্তিত 

রি হিন্দুযোগ সক্বন্ধ ইত্ুরোগীয়দিগের উদ্ধার মত |: ” | 

করিয়াও আৌীবিত থাকিয়া 

ভা, ১২৮৮1 | 

পা 

সারবান্ ও প্রতক্ষ-ফলদায়ক যে, এ | 
শন ধিনি সমাক্ আলোচন! করিয়া. | 
ছেন, তিমিই হিন্দুধর্দের সার মর্ম অংশ | 
গত হইতে পারিয়াছেন। হিন্দ-দর্শন* | 
শান্রসকল হিন্ু-ধর্ের প্রধান রক্ষক। 

হিন্দুশান্ত্-বিকুদ্ধে যৌন্ধ ও চার্ঘ্বাকগণ | 
যখন খঙ্গা ধরিয়া তাহার মুলচ্ছেধনে | 
বন্ধপরিকয় হইল, তখন এ সকল “বর্শন'- 
সেনাপতির! বিধর্মী বৌদ্ধ-চার্ধ্বাকদিগকে 
বাথাণে পরাভূত করিয়াঁ,হিদ্দুধর্র্নের জয়- 
পতাকা উত্ডীন করিয়াছিল। মিত্র | 
বৌদ্ধ পরাভূত হইলে,কিছু কাল হিন্দুধর্ম 
নিরাপদ ছিল। পয়ে সুনলগান'রাজ- ! 

অত্যাচার ক্রমাগত, ৮ শত বৎসর হয | 
বর্তমান ; 

খ্রষ্টান রাজার হস্তে পতিত হইয়। নিশ্চিত ূ 
আছেন । তবে যে হিন্তু-সম্ভান-সম্ততি- 

গণ শ্বধশ্মা পরিত্যাগ পূর্বক ধর্পাস্তরের 
জাশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, তাহার কারণ-.. 

১। বাল্যকাল হইতে,ভিন্ন ধর্্াবল্বীর 
উপদেশ-গ্রহণ ও তৎ-্সহবাসন্জনিত 

তদচুকরণ হিলারির করণ নবী ৃ 
হওয়!। ] 

২। পছরণ-ররণে শা পা 

-শ ৮ শাশীশাাশহিশিশি পাশ শশ্যাশাশীশি শ্োিটিশিশাশীশিটিশিতি 

ৃ এরিক হা জা? 



সসপাপিশিল ৩ 

| ভাজ, ৯৮৮. 

€ । হ্রাস্ষণগখের বেধ-্ান-বিহীনন্তা | 

৬। (খাগাস্কাদের অভাব । 

| ১৭ হিপু-ধর্মরক্ষাথ রাজ-দৃটির 
| অভাব। ৯ ৪ 
৮1 কআনৈকা। 
৯1 তেঞোহীনতা। 

১০। স্বজাতীয় বাবলায়ের অভাব । 

| এতাদুশ অভাব-পরম্পর1 সত্বেও, ভয়ঙ্কর 

| কাল-শাতে হুনদুধর্্ে লোকের যে অটল 
| আদা জন্মিবেঃ তাহ! প্রত্যাশা করা 

| বিড়খনা-মান্ত। ' তবে যদি লিগ্নোক্ত 

প্রবন্ধত্রয় আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়। ধরছে 
গত! হয়, তাহাই যথেষ্ট। পাঠক! 

আমর থে ইউরোপীয়দিগের যত ক্ধন্টু- 

করণ করি, তীছার! কি বলিতেছেন, 

গুদুন-- 

অধ্বতত্ব ও পরলোক-তত্ু] 

১। জেনেরল্, ইঠর্ট* কলেন যে 

“যে ভারতবর্ষ, জীবের অমৃতত্ব ও পর- 

লোক-তব্ব-নং ক্রান্ত সিদ্ধান্তের উদ্দ্রল 

| আকর-স্থান, আমাদের উচিত, মেই 
ভারতের প্রতি নম্রভার সহিত ভক্তি 
করি এবং তথায় যে গভীর বিজ্ঞান 
হইতে পারলণৌফিক* সত্য ও অমৃত 
বিকশিত হইয়াছিল, সেই বিজ্ঞানের 
পথিত্র চরণে উপযুক্ত পৃ গ্রদান করি। 

উন্নতির চিরবিদুরাধী বিষয় বিদ্যা হইতে 
] মনকে ক উদ্ধার 858 খা ঠা 

স্পট পল জলিল পপ পিন 

॥ টি 1 

|» এ। ব্রাহ্মণ বর্োর কগটতা-ঙ্গনি *গস্তীর ভাবে ভি পূ্ধাক ধ্যান. করি। | 

টি নিখিল 8 এ তি ঠ্ 
রা রি * ্ র্ 

রর স্ব ৫ রন ১ মি এ র্ 

০৪ &. কষ 

০৯ পশশীততততকশ্পি ১ তল ১৮28 

উঠ! 
খপ সারার ৪ ৭ এ টু 

নেই কাল উদ্ধ গর্ভীর সিদ্ধান্তলকল 

খিবিধ বর্ম ও দশনি-শান্ের সহিত সংঘ 

হস পূর্বাদিধস্ছ গগনম গুলকে আলোক- 
ময় করিয়াহিপ এবং শতৎকাপীন রা 

ধর্মনিষ্ঠ ব্রাদ্মণ-কুঁজীকে সমস্থ পৃথিবীর 
মানবজাতির মধো সর্ববাপেকণ ভ্ঞানি- | 

রূপে প্রকাশ করিয়াছিল 1 *. 

| 

২। »পাদরি মরিস্ সাছেব ফরবসূ. 
গাহেছরের চিত্রশালায় গিয়া মচারাষ্টর- | 

দেশীয় একট অতি প্রাচীনকালুয় হিন্দু” 
দিগের পুক্ধার ঘণ্ট! দেখিয়া! লিখিয়া- | 

*ছিলেনাঁ “যে দেবাচ্চ নার বৃলান্ত বিশ্তা- | 
রিত ভাবে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে,তাহার | 
উৎমাহ-অম্নি প্রজ্লিত করিবার জন্য | 
উল্ত ঘণ্ট | মতা, সত্যই নাদিত হইত, | 

তাহা মনে করিয়া আমি এ চিত্রশালায় | 

উচ্বার রব শুন্য] অন্তরে মোহিত ন! 

হঈয়। থাফিতে স্পারিলাম না। যে 

আদি কালে ব্রাঙ্গণদিগের ধর্ম, মহারাষ্র- 

ক্রেপীয় গিরি-গহ্ররে মহা সমারোছে? 
প্রজ্লিত হইনীন্িল, আমার মন আনন্দ 

গদগদ হইয়! তৎক্ষণাৎ সেই আছি 
কালের ধানে নিমগ্ন হইল তাহাতে 

আমিণ-কাল নিপন্দ হইলাম। পশ্চাৎ 

মহোৎদাছে পরিপূর্ণ হইলাম? আমার | 
২০ পি শী সিল শত পাশিপি শস্টদপস্টীশীচাস্পাটি সাং উপিস্রান্াটিপাাসপী এ পাপা টিটি 7 তি পাশা শশা 

0. 

বোধ হইল,» পুজনীক্ব বৃদ্ধ খদ্ধিক্গর | 
নুদুশয উত্তরীর ও মন্তকাঁভরণ. ধারা ৰ 
করিয়া ক্সামার সম্মুখে সমবেত হইয়াছেন | 

শ ০ পপ 

* | 

পঁ বিলাস সর /“ দেখ). 

সী ্ 



| ২৩৮ 
ওনাদের এর রা এ 

| কর্ণকুহছরে প্রবেশ করিল। আমি 

যেন তথাকার গন্ধ-পুষ্পেষ মনোহর 
আস্তরণ পাইলাম গুবংস্নশ্বরের রুর্তি- 

্বরূপ লক্ুন্ত' ধগীয়াগ্িতে ভগবান্কে 

ধান করিতে লাগিণাষ |” 
৩। এম্,লরিস্ জ্যাকোলিয়ট, সাছেব 

লিখিয়। গিক্াছেন *:-৮ 

শহে প্রাচীন-ভারত-ভূমি, হে মানৰের 
| আদি প্রতিপালিকে । তোমাকে আরাধন! 
|করি। হে পুজনীয়ে,। স্ুনিপুণ- 

| ধাত্রি-খ্ছপে! শত শত বৎসরেও 

২৯৯৯ ৯৯৯০৯ 2 রানে 

| বিলুপ্ক করিতে পাবে নাই। হে ধর্ম, 
| প্রেম, কাব্য ও পরমার্থ-শাস্ত্রের জননি | 
| তোমার পুঙ্গ! কবি) সকাভবে প্রার্থন। 
|| কি, যেন উত্তর-কালে আয়াদের ইউ- 

| রোপে তোমাব প্রাচীন জ্ঞান ও ধরব 

পুনর্ব্িকপিত হয়। গ্ছে ম্ুধিব! এ 

| মকল ভিন্ন-বর্ধীয় ভারত-প্রেমিল মহাত্মা- 
( দ্বিগের প্রেমবানন1,ভৃষ, বাকুলতা ও 

ধর্খ-নিষ্টা চিন্তা করিয়া বল দেখি-- 
এ বধাতানপুকুষের লেখনী তীহাদের 

 ললছটে কোন, বর্ধে ও কোন. বংশে 
| পুনর্জন্ম লিখ্য়াছেন 1 রিনি বাছ7কলপ- 

| ভরু-বাপনান় ফল্দাতা, তিনি কি 
| ভাহাধিগফেত হিন্দু'কুলে অঙ্ম বিধান 

| করিয়া, শরবত বলে ভারতে শ্রতিসুর্ধি 
1 দেখাইযেন নাট এ নকল মহাঝ্মা 
| দিগেন ভারতীয় ' আন-ধন্থাঘূষ্ঠাদের 

বারধযাধর্পন । 

| তাছাক্রে মন্্-ময় গত যেন আমার, 

বিজাতীয় আক্রমণে অদ্যাপি তোমাকে, 

১) * ৯/১০১০০০৩৯, আনু কই । 'জীঘপরিগ্রহ। ৭ 1 ৪1০ 

ভাদ্র, ১২৮৮। | 

প্রার্থন] বন্ত কিম পূর্ণ না হইবে, তত, দিত 
তাহাদিগের খ্বর্গ ভোগ খরাও যন্ত্রণা" | 

মাত । হুতরাং দ্য গ্থ বাপদা-বিকতিত | 
অতৃষ্টটবলে প্রীহরির প্রলার্দে ভাছারা | 
অবশ্যই গারতে বিশিষ্ট কুলে হিন্দু, | 

জাতিতে জন্মলাভ অধিকারী । 

€যছেতু, গীতাতে আছে বে; “ষং যং চাপি 

০৮১ শপপাসানলা পক শম্পা 

শ্লরন্ ভাবং)ত্যন্গম্তে কলেবরং* ইতাাদি | 
“কোন দেশের লোক,এই রূপে হিন্দু- 

ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মুক্তির 

সোপান প্রাণ্ত হইতে পারে-ইহ! 
মিথা। নহে। সেই মুক্তির পথে হিস 

ধর্ম কবাট বন্ধ কত্ধিয়া রাখেন নাই। 

কেন না, যিনি শ্ব-জাতীর ধর্-সাধনা ৰ 

করিয়। ক্রমে ক্রমে সেই ধর্ম ঘবার! বৈরাগ্য 

উপার্জন পূর্বনক্ষ সেই বৈরাগ্য-ন্নপ 

সৌভাগ্য-বলে হিন্দুধন্মে র আশ্রয়-কামনা 
। করিবেন, তিনি অবশ্যই হিন্দুশান্ত্রে ৃ 

নিয়মাধীনে আলিয় ভারতে জন্মপরিগ্রহ ! 
করিবেন। সুতরাং তাতৃশ ব্যক্তিগণের 

৷ মিকটে ভারতীয় শাস্ত্রোক্ত মোক্ষ-পথ ৃ 

অবারিত আছে। নতুবা ঘ্বে বাকি ৃ 

তোগে উন্মত্ত তাহার পক্ষে পথ কখন 

অবারিত নহে। কারণ, সবোগই উহার ূ 

বিশিষ্ট প্রতিবন্ধক । সুতক্কাং ছিন্দুধগ্মানু- 

সারে ভোগী, রোগী ভিন্ন আয় তাথতেই 
মুক্তিপথের অধিকাদী। 

« মেই যুক্তিপথের প্রথম লোপান | 

ভারতে ছন্দ লাস । 

“হি্ীর দেবপান/ভাবতীর ব্রাক্মণকুলে ৃ 



ৃ তীয় ০ ধোপান, নর হ ছে ্ু 
| [কি সন্যাব-পরায়ণ জক্ষাবিৎ, বরা্মণ- 

| | দিগের বংশে জন্ম । কিন্ত, যেমন, ভারতে 

| উক্ত প্রকারে. অ্ ব্যতীত উপযুপরি 
| কোন ম্যেশীঘ্ঠ আগ হওঠ। ধায় না, 

| কেন না, অন্যান বর্ষে ব্রাহ্মণ নাই, যোগী 
| নাই, ব্রক্মনি্ঠ প্রোরিয়ও নাই-_সেইকপ 
ৰ ভারতে অস্থি ভারতীয় ধর্শে সুদৃ়- 

রূপে দীক্ষিত হইতে না পারিলে কোন 

ফললাভ* হা । যেহেতু, এ ধর্দের 

| অন্যই ভারতের এত গৌরব ও প্রতিষ্ঠা । 

| «“মনুয্যের ভঁ কথাই নাই। দেবতার! 

পর্যন্ত মুজি-প্রার্থী হইলে, ভারতে 

আসিয়। জক্মপরিগ্রহ করিয়। ক্ৃতার্থ হন। 

কেন না,সে নিকলমাধীনে অপরাপর স্বীপা- 

ৃ দির লোফদিগের দেব-সেব্য পার্থিব-পুরীর 

| সুখ-সন্ভোগ সকল মুক্তি-পথের নিতান্ত 

ৰ প্রতিবদ্বব-স্বূপ। ত্বিস্ত দেই ভোগ- 

ক্ষয় ভিন্ন মুক্তিলাতের অধিকার ছপ ন1। 

[এজন্য যে ষকল বর্গবাণী দেবতারা 

| মুক্তি সর্ঘ আনেন, তাহারা পূর্বোক্ত 

ূ অনগান্য-বর্ষীয় ভারত-প্রেমিক মহাত্মা- 

' | দের ন্যায় জমে জমে বর্গীয় সধস্তোয 
| বিরক্ত হইগ্লা,মোক্ষের জন্য এই কপ গান 

| কৰির। খাকেশ, £-- 
| 

| এগার দেবা ফিল বীতকানি, | 
|. ন্যস্ত ারত-ছুগ্িরাগে।. : 
পবন গ-তৃতে,... 

সু... তব ছয়: রর রঃ হা টা 

ভারতবর্ষে জন্ম-পরিগ্রহণ করিব। কারণ, 

. বর্দাগাসন্কজিত তহক্ানি, 
'াসয বিষ পরমাত্মভূতে । রা 

* অবাপ্য তাং কর্ধ-মহীমনকে 

তন্মিয়ংযেত্বমনাত প্রয়ান্ি ॥২। 

লানীম নৈতৎ করবি লী, 

তবর্রাদে বর্ণি দেছবদ্ধে। 

প্রা্সযামে| ধন্যাঃ খলু তে মনুষা।ঃ 

যে ভারতে নেক্িধ-বিগ্রহীন18 0৩। 
(বিষুঃপুতাণ। ২য় অধ্যায়) 

" গরতারা এই গান করিয়! থাকেন 

যে, ভারতবর্ধীয় ফোগ্রিরা দেবতা | 

হইতেও বড় এবং ধন্য । যেহেছু, তাহা”! 

দিগের জগভূমি ভারতৃবর্ধ। তাছা। স্বর্গ 

ও অপবর্গ-লাভের আম্পদ। নির্শাল, 

নি্পাপ লোক্ষেরা, ী কর্ণাভূমিতে জন্ম! 

গ্র্ণ করিয়া ফল-কামনায় নন্নান করত 

যে সকল ধর্মান্ষ্ঠান করেন)তাহা তাহার! 

পরমান্মা। অনপ্ত বিষ্ুুতে সমর্পণ করিয়া | 

তীহাতেই, বিলীর ছন। আমরা ইহা ্ 

বলিতেছিন| যে কবে আমাদের গবর্স- | 

জনক পুগা ক্ষয় হইবে এবং কবে আমরা 

বাহার! সর্ষেজিয়-সৌৰ মানগেহ- | 

সহকারে তারতবর্ধে জন্ম লাভ করেন/*1" 

তাঁরাই ধন্য ।” 1 

উদারমন। সাহেবের] জারত-দর্বন্ধে যে. 

কল বাঞ্ছা-বিন্যাল করিষয়াছেন,এ. 

কালের অনেক জার্ধযবংশীয় জানাতিঃ 

ব্যজি তেষন হৃদয়গ্রাহী জ্ঞান ওকি 

[| সহিত প্রেমপূর্ণ বিশে লারবন্ঠ! 1 

বরদীয়ত! বলিতে: মেন না) বর্বর 

স্ঁ নি 

শি জিও 

শা রি এ 

দ্ধ 



পঙ্গপাতিত্ব যে গুণে হইয়াছিন্, আমা 
দগের উচিত-সেই ওপরান্ পুকুষ- 
্রয়কে ডদ্ধির নহিত একান্ত সদয়ে শ্রদ্ধা 
ও মানা করি। ভগবত ভিন্নবর্ধা 

“লোককে পুক্গা করা, ভগবস্তক্তের নিতান্ত 

$ 

বাট রব110]থাা গিচাশত৪/7 244 

0115, 1880, 73048 0459, 

ধাঙ্গালীকে বিচারপতি করিলে, সুবিচার 
ডিসির বাতির রস উহার 

স্বাপকানাথ, শম্তনাথ প্রভৃতি তাহার 

| মিশন । বাঙ্গালী প্রধান মন্ত্রী হইলেও, 

| সেই পদে দক্ষতা-প্রদর্থনে,সক্ষম, অদ্য 
| তাহার প্রমাণ দিতেছি । সুপ্রসি্ব 
| ূর্যোর গমগাজিনের ( 0180107099৭ 

| 20৩), সুযোগাঁ সম্পঞ্রুক বাবু 

: | শস্তচনত মুখোপাধ্ায স্বাধীন ত্রিপুরার 
| থান ন্ত্রি পর্দে অধিঠিত থাকিগ়া, কত 

৮ মক্ষতার সহিত স্থীযু কর্তব্য-সাঁধন 
 বন্িতেছেন, বর্তমান গ্রন্থ তাহার প্রমাণ 

পাওয়। ণ্যায়ও শস্ভ, বাধুর ইংরা % 
| খাতিজাতা। রাজনীতি-বিশারদতা, 

[ও আইনার্টিত পারদর্দিতাদির বিষ 
| সাধারণের বিদিত নাই। “কিন্তু তিনি 
| যে এক জন জুবিচারক্ষের জুক্ধ ফার্যোরও 

৮ এই রিপোর্টেই হা! অথগার 

| 

ৃ 

ৰ 
| 

চা £ 

১ 

4 মামুন । | 

(সংঘটিত হইতে পারে, হাইকোর্টের 

চিঠিটি টিকা 

ভার, ১২৮৮। | 

বাসী, ভিন্ন ধর্দাবলনী, তারত-প্রেমিক | কর্তবা। ত্ার্থাতে জাতি-ধিচার করিতে 
মহাত্মবাদিগের ভারতী আর্য ধর্শের এত] নাই । বখ1-- 

ৃ 
হরিভব্জঃ খ্বগচেহিপি 
বিজেযে। ব্রাঙ্গণাধিকঃ 
স কথং ব্রাঙ্গণে। যস্ত 
হরিভক্তি-বিবর্জি ওঃ 8 

প্মপুরাণ, ক্রিয়াধোগসার) ১ জধায়।! 
শ্ীকালীকমল সার্বভৌম । | 

গু-গ্রন্থের সৎক্ষিপ্ত সমালোচন্ঞ " 
হইয়। আমরা নিতান্ত আননদিত | 
হইয়াছি। এই পুস্তকে একটা ভয়ঙ্কর | 
হত্যার বিচার নিবন্ধ করা হইয়াছে। 
000৭৬ রা 0৪ টা) ৰ 

তো, ০1 [ব০,. 1. 110166 1 
[১ নিবি 187, 9170৯) 2.1), | 
গ্রাহকের অত্যাচারে বঙ্গদেশের সামরিক | 

পত্র রীতমত চলে না; কিন্ত “কলি কাত। | | 

অর্নালের” কথা শ্বতন্ত্র। বথাযোগ্য | | 
লেখক্ষৌর সাছাষ্যাভাবেই পত্রিক1 অসময়ে র 
প্রকাশিত হইত। তিন সুযোগ্য | র 

সম্পাদকের নিকবসরতা ও মহন্ত! | 

নিবন্ধন পত্রিকার বিস্তর ক্ষতি হইত। | 
িন্,' এক্ষণ হুইতে ঘুথারীতি প্রচারিত | 
হইবে জানিয়1,অপরিসীম হর্ধিটিঞ্জেইলাম। | 
সম্পাদক-বিরচিত প্রথম এত বিলঙ্ষণ | 
স্বোগ্তার সহির্ত লিখিত ছইয়াছে। | 
ইহাতে তিন বংলরেস্ই একটা অন্ধুত দ্ুলকার 
টি বৃকান্ত পাঠ করিয়া! একান্ত | 
বিদ্িত ছইয়াছি। এই পরিকার পুন" | 

অরন্মলাতু রজবপ্ছাতেরই আধন্দদাজক |. ] 
% রব । 

চিত  %ু ১০০০ 0৯ সম ৃ 

রি রি ৩2 ৃ 

বিশলন্রৃীন ০ হত এত ্ 



ই আন, ১২৮৮ 
দল ল চে রঃ 

8 স্পিন. হিসি লু ৭ নি ক ্ 

সি ৯ ২ ্ এ. এন । ০০৯ পি ৬২ ্ সঃ ক ৪ রঃ 

ঁ ও আতর 5 সু হল ০) নি, + 

॥ ॥ 
১ ম ল 

স রি 
ঠ 

কিন্ত ভাঙাতে আনায় হাদযর় কাতর ছয়, 

আহ্বান। 

আর যে পারি না! ও হুর্তার হতরণীমর 

ৰ | জীবন আর খে ধহিত্ে পারি লা! যে 

| চাঁকরীতে আমাদের গেশ মাভিয়া 

রহিয়াছে, মে চাকণীর মদে আমার 
| মন মত্ত হইতেছে না কেন? আমার মন 
পর্বদা হু বয়ৈে কেন? আমার প্রাণ 

সর্বদা কাদে কেন? অন্তরে সর্ব! 

| রাবণের চিন্তা জলিতেছে কেন? খুশী | আসামীর অস্থরের যে নিরন্তর অন্তর্দাহী [*মস্তিকষকে বিঘ্বর্গিত করিয়া, বঙ্গীয় যুবক 

আনন্দে কেমন আ্ন-শৃল্য ! কিন্ত কি | 

পাপে এ দৃশো তৃষানলে আমার হায়] 
যাতনা, তা! আমি ভোগ করি কেন ॥ 

উচ্চ পর্দের পোশাক পরিয়! সকলে 
অহস্কারে টল মল হইয়া হালিয়। খুদিয়া 

| আমোদ-আহলাদে নিতান্ত বিভোর হই! 
| বেড়াইতেছে ! কিন্ত সে পোশাক তুমার 
| শেল 'বোধ হইতেছে কেন? শ্বেত, 

| চরণে কগ্রলি দিতে কত পোশাক-ধারী 

নবীন উত্সছে মাতিক়া বেড়াইতেছে, 
| কিন্ত মেশে আমাগ হাদয-এান্থ, ছি 

| হয় কেশ? শধুর "সঙ্গীত শুনিয়া, আর 
| সকলের ধর্ম আহলাষে: লাচিরা উঠে, 

| কিন্ত আমা সনদ, উঠে কেন? 

সকলের দুখেগাল-দা নী দিনা 
জঙ্গে ফলত অন্ধর্যাহিখী: খারা: বেন? 

[জজস্তঃস্িত ধঙ্জের শ্করণে- সকলকেই, 

চমাকিত করি-তাহায়?: হারে 

ঢু নিরুপায়: কদরের, টাগস৭ 

প্টারিতে, আদা রে উদার 
ডে রে ঠা রিতু ০ 
০০০ 

পে 
১০০০) 

কেন? দলে দলে বধির বৃখ। ঘঙ্গানায়, 

পরের নিন্দায় সকলেই মনের ্ার্ততে 
জীবন কাটাইডেছে, কিন্ত আমার জাদয় | 
বিষাদে পূর্ণ কেন? বিলাভী পরিচ্ছ্ধে | ] 

দাস-নহ বিভৃষিত করিয়া বিলাসী চর্বা- 1 

চোষো কেলিহমান রসনাকে পরিতগ: 1 
করিয়া, ও বিলাতী 

দগ্ধ হয়? এ বিশ্ববাপী আনলো, এ 

সর্মগ্রাণী 'আমোদ-আহলাদে আমি 

যোগ দিতে পারি না কেন? চতুর্দিকে |. | 

শ্বেহাননের পুজার ঘোর ঘট! ৃ  রাতৃবদ্ছ | 

ভদ্কিতে গদ্গদচিত ৮ আনদে | 
শঁতাননেত শব কঙসিতে কন) 'রাছিয়। ॥. 
বাহির পুর্প চমু করিয়া! চরণে অঙছলি | 

দিতেছেন, 'ঘৃপ ওগ্ঙলেই গন্ধে | 
চতুর্দিকঞ্ামোফিত চর | 
গণ শত ঘণ্টা! বাদন করিতেন: নও | 
হইতে প্রক্ষী্ততর' বীনা জীব বলি 
পড়িতেছে, বৈভিনৈর পরিষাণের রা. 
আশায় অনুরাগ নৈনে ঘোর শোর | 
হইতেছে | দেখ-দেশীর এনা | 
তক্তিতাৰে ফিকিং ৮১১৪, 

-আনঙ্ের বীমা মাই ধস রি 

পেয়ে হূর্বল | 

কার 

ু 
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আত্থিন, ১২৮৮) | পা ও ০ 

২৪২ 

কি সৌভাগ্যের দিন উপস্থিত হ্য়াছে। 

যেন আটশত বৎসরের পর ভারক্টের 

সৃষিগগগনে আবার সৌভাগা-ুরধয 

লমুদিত€ হইয়াছে! এমন উত্সবের 

গম আমার প্রাণ কাদে কেন? কাদে 

কেন, কাছাকে হলিব? ধাছাদের না 

কদিতেছে, তাহারাই যে উৎসবে 

উম্মত্ত । “ঠীছাকাই যে দ্বেবস্যাতরায় 

লং সাজিতে বিশেষ মজবুত । শ্বেত 

মোখতার পন্তোষার্থ তাহার পছরপা 

হয়! পড়িয়াছেন। কখন রুল্গা, কখন 

রাম বাহাছুর, ফখন ডেপুটি, কখন 

চাপরাশী নান! কূপ ধারণ করিছেছেন।+ 

| গ্রয়কে ছুলাইবার জন্য মং লাদুন, 

| সাছাতে আপত্তি নাই। কিন্ত সং সার্জিতে 

| মলাধিতে আমে আসল সং হষয়। দাড়াই- 

| তেছেন, ইহাই ষে ষর্ধনাশের মূল। 

| কাহানের জীবনের কোন লক্ষ্য নাই ।_ 

| অখব) লঙ্গা নাই ভু! কেখন করিয়া 
হণি 2 নিহধর, বেহন-ুর্ধি নিজের 

€ণ-স্ুধা-নিজেন্ব আসবাব্ঃ নিজের 

কোজন-পারিপাটা প্রাস্ৃতিই . তাহার 

উ বীযানের বর্ষধামী কগ্াণ সাহার 

রতি আই) সব্শ। নাট, আস্মীর স্বজন 

রাই, জানাই, হুট না-ই 
[জ্জাযার। মূর্তধো। * দ্বদেশ সালে 

যাক খারাসির ধ্যংস ছুউক, ভাস্্ীর 

বন, জকি, কূটুখ আনাধারে. অত 

| মে সকল ভাবনা ভাবিয়া বাথ! দুয়া 

রি ও টায়ি সাও. 'বাছারা পৃ বাহারি 

মন এই বলিয়স্ফিথফ্িৎ আখা-সলানিরপ্ছখ | 

এড়াঈয়! খাকে। “ড্যাম খুড়া, দেঠ। | 

মাথ। খুড়ী জেঠী মাসী-তীর্থার] বসির] | 

থাকিবেন, আর আমরা. গালের খাম ৰ 

পায় ফের্সিয়। নিষের সুখে জঙাঞ্লি | 

দিয়া তাহাদিগকে খাওকাইব-'আলফোর | 

ভরা পূর্ব করিব পারি সা? এই | 

বলিয়। তিনি নিদ্ষেহ স্বাথ-আন্ধ চবির 

সমর্থন) করিয়া থাকেন। হন তিনি 

অনংখ্য ডিম -শোডিত টেবিলের শার্সে 

বসিয়া তাহার চামট-কণ্ট কীর সধালনে 

বাচিবান্ত হয়েন, তখন স্থর্গ যেন ভাহার 

করতলপ্থ হয়! “নদ সুখ ছাড়িয়া কে 

স্বক্জাতি-গৌরব ও গ্বদেশাস্থরাগ লয় ৃ 

বৃগা সময় কাটাইবে? যেসকল উচ্মাত 

যুবকের খাইত। জাইয় আর কাবা ন৯ 

তাহারা ধ্ী পকল পাগল।মী লইয়া! 

খাকুক/--বিলাতী লোছিত রূলে যখন 

মস্তিষ্ক বিঘৃণিত ক্র, মহপ্মদী ভিলের | 

সর্ধসঞ্জারী-রসে যুখন রদন। গলিয়! বায়, | 

তখন বনীক ' যুবকের সুখে এট অব 

মর্রতেনী, কখা গুলিদ্তে পাওয়া বায়। |. 

তবে লকল যুধক বিছা1-ম্িয়ের উচ্চতম র 

লোপানে উঠিরাও,মাঝ কাল কর্মাভাংব | 

অল্প ছিনা মার, যাইতেছেন, বানর! 

উাহাদিগকে জন্য রন্ধিবা: এ. কথ! | 

বণিতেছি না তাছারিগের 'অবস্থ। 

নিভান্ত শোচনীন ।: তীহাদিগের শু 

রঙনায় এক্পং তস্য -কখা বাহ | 

হইজেশ স্যর বা ডিও হক | 
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স্ব, ঘা ওকালর্ভীতে সান্টম করিয়'ভেম। 

স্াদিগের সুখেই এইরূপ কথা শুমিতে 
| পই। খদুষ্টের কখা ফি বলিব 

ধারা খানীযি-জনসীর চষ্ঠু- অন্ধ করিয়া, 
প্রি্ঠমাকে গাগলিনী কাকা, পাত 

সমুদ্র তের মী গার হইয়া বিদা-শিক্ষার 
জঙ্গা বিলাতে গন করেন, সকলেই 

আশা জরিক্সাছিলেন থে, ভীকার। বিলাতী 

| তেজ, বিলাভী স্বাধীনচা-স্পৃহ। লঃয় 
| আাপিয়া নিগ্েজ ভারতের শিরায় শিরায় 

সেই সকল বংক্রাযিত করিবেন-- 

পাশ্চাগা-বিজ্ঞানালোকে আধার ভারতের 

লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবেন; তিস্ত 
[হায় ! বি পাপে আমর] তীছাদিগকে 

| সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভাবে দেখিতে পাই? তীহারা 
দেশকে ভূলিবেন কি? বিলাত হইতে 

| শে পদার্পণ করিরাই তীহাদিগের 

| মনে খন উপস্থিত হয়। ভোষ্ (10779) 

ূ ছাড়িয়া আলিয়া বলিয়া, তাহা 

ূ খিগের মন ভু ছকরিতে থাকে! বাঙ্গালীর 

| অর্ছাচ্ছাদিত দেহ গ্নেধিরা ভিনি আজ্জার 
, | অধোবান হয়েন 1: তাই বন্ধুর গা 

| জ্ঞামা মাই, পার মোজা নাট, পেন্টুগন্ 

| কোট পপ্া নাই দেখিয়! তীহারা, 
| তাহাদিগের স্ছিত একত্র বাস করিতে, 
ৰ তাহাদিগের সহিত খেশামিখি করিষ্ঠে, 

| অধিক কি ভাই বস্থ বলিক্া পরিচর 
| দিতেও, লঙ্জা যেখি করেম। “আমি 

শপ জজ, খনি: পা, আছি সিহিল্ 
ক আর্মি খারিষ্টাহ্-আমার বাপ, 
| পানাম আই, আঙজারার রাত 

$ ১ ্ 6৬1 

রি ২৪৩ ॥ 
না প্র ছি মক বলত ৬৯ রর 

এ শাড়ি! সি ৯১৮ ৮ & দ্য ক ধু ধস 

বক ,ল চাটিয়া ররর কত ভাত খাস, | 

অসহত ঘরে সামান্য শা নন ০০ 

এত শানে তই মা-কেমন কমি ॥ 
উদ্ঠািগফে + বাগ, ভাই, বন্ধু হলি! 

পরিচয় দিব 1 ফেমন খরিযা। এ লঙ্জীর 

কথা সাছেবের কাছে ঘলিঘ? সাহ্েখ | 

ই61 টের পাঁউলে ধে আর গে মিশিতে | 

দ্বিবে না? এই সফল চিন্তায় হিলাউ- 

ফেবরাবাঙ্গালী আকুল। তিনি ভাবি] 
চিগ্টিয়া অনম্যোপায় হঈরী! শেষে তফাৎ 

থাকাই শ্রেযঃ যনে করেন | 

এ দিফে আমিদায়-শ্রেণী বিলাসিতা 

ক্রোড়ে চিরলালিত ! পরের তুঃখে ভীস্থার, 

প্রাণ কাদে না। কেননা, ভাগ কি] 

পদার্থ, তিনি জানেন লা। প্রাচঃকাল 

হইতে রাজি পর্যযস্ত ঠিনি তোষামোদ- 

কারিগাণেই পরিবেছিত। পাহাদিগের 

সুখনিংস্য্ যশঃসুসৌরতে ভীহায় টিন 
সতত আঁমোদিত ! তাছাদিগের খে. 
তিনি ধর্থে ঘুগধঠির, ধিক্রমে ভীম, ধান- 
শৌণ্যে দানাকর্ণ, বুদ্ধিতে বৃল্পাতি, ; 
বিদ্যার তর্কপঞ্কানন | তিমি সর্ব গুধের, | 
আবার । তাহার এখন বনু নাই খে, | 
তাহ দোষ দেখাইয়া দের, আখবা 
বন্ধু খাকিলেও; তাথীর সাঁছগ হয়না ফে? 
তাহাকে তীয়ার দোষ দেখাটিতে পায়েস | । 
কারণ/চাহা হইলে বন্ধু ততক্ষগাৎ' কাকি] 

পপ্পবার হইতে নিশি: ছইবেন || 
ঠিনি হাই গুলিধেন/ কলে কি সঙ্গে 
গুড়ি দিতে পাবি হা: মাখা, 

সস পল 

পাশ আসা সপ বি পিলার পাস 



২ পিপি শি শশী 

| ২৪ * 

(| গিলে সকলে এক-বাঁকো, আহা করিয়া 
[| উঠিল। এটরপে তিনি ক্রমে করসে 
115কটা ছড়পিগুবং হইয়া উঠলেন? 

| গাছার ব্রিজের তান! ভাটিতে হয় না। 
8 কারণ। কাহার পথ্যা্ত খন আছে। 
18 পর্ের-জন্য কিরূপে াবিত হয়) সে 
| পিক্ষাও তিনি পান না। তিনি কমে 

| স্বার্থ পর্নার্থধিহীন এক মুক্ত পুরুষ হয়] 
| উঠেন ১" কিন্তু পূর্ব মুক্তি তাহার আনুষ্টে 

| নাই। তিনি লকল বিষয়ে নিংস্পূহ 
ৰ হইয়।ও। এক বিষয়ে স্পৃহাবাম্। তিনি 

| উপাধি-ডিথারী-_-এই জনা তিনি শ্বেহা- 
||| বনের উপাসক। তাহার যথা-সর্ব্ব 

| দিয়াও ঘদদি একটী উপাধি কিনিচ্ছে 
খাঁ পাষেন, তিলি তাহান্েও কুষ্টিত নছেন। 

| পরের ছুঃখে তাহার হৃদয় কাদে না, 
|| আপনা হইতে শবতরাৎ পরের ছুঃখ- 
| ঘোগনে তিনি এক পরস। দিতে গ্রস্ত 
| নহেন। তবে শ্বেতাননের ইঙ্গিতে তিনি 

] লক্ষ, বাক্ষ টাকা,দিতে ্রস্তত। কি বিষয়ে 

'অর্থব্যয় হইবেঃ তাহা তিনি জানিতে 

| চান না। শ্বেত দেবতার তুষ্টি-বিধানই 
| জাগার ভীবনের এক-মাজ লুক্ষা। সেই 
| লক্ষাসিদ্ধ হইলেই ..তরিনি চরিত্ার্র। 
| কলেজ খর, হর্ভিক্ষে বায়. ক, (লাল 

| কাটা সাস্। কর, এরা ভাগনার। 

| | খাও-কিছুতেই তাহার, আপত্তি নাই.।, 
স্ঠীহার পক্ষে মই লমান। শ্বেতানন !. 
ঙবে তিনি, কেহল..ভমার হি, 

[| ওঙ্জবিহহে। ভিখারি ১ডিনিক ডো 

টা 

বে এট লক 

হল, 

পি ট্প্ন্চিিিনরনিক টির টা ২০১০৬) ৬১ হারল 
শে 9৮ রি ২. ৮452৮ € দশ 
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দু ্ 
শখ ৪ 
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ডাহাকে এতটা ১উপাহি . দে 
পতনোশুধ রোয়"দারায়োর ন্যার ভুরিও 

উপাধি-দান-বিষয়ে_মুকুহজ 1. ভোকার 

রনি 

কটাক্ষপাতে, রন দীন, সুদী, রাকা? | 

হইতেছে, তখন যাহাদের.কিকিৎআছে। | 
তাছার!1 কেন বঞ্চিত হইবে 1... ; 

প্ইরপ অন্তঃনার-সুনা। নির্লক্ষা, 
আপাত-স্তোগ্-ছুষ্ট, ভাবিদর্শন-বিরছিত, | 
স্বার্থমোক্ষ জড়বিগুনকল লইয়! আমাদের ঈ 

সমাঙ্গ গঠিত। তাহার জন্যই বৈ- | 

দেশিকেরা আম্াফিগকে ক্রীক়া-পৃত্তলী ব | 
ন্যায় যেদিকে ইচ্ছ1,) ও যে প্রকারে | 

ইচ্ছা সঞ্চাপিত্ত করিয়। থাকেন। 

এই জন্য আমাদের জাতীয় জীবন নাই, 
জাতীয় গৌরব নাই,জাতীয় মমতা! নাই । 

বৈদেশিকেরা আমাদিগকে . কুক,রের 

নার স্বণ। করিয়। থাকেন। তীাছাগ। 

জানেন--মাজ গ্জুত1 লাথি খাইলেও, 
কাল আসি ভাঙার], হাজির হইবে। 

যাহার।, স্বার্থণর, তাহার স্বার্থের জন্য 

শন আসর 

নমন্ক নহিতে পারে । তাহাদিখের মান ॥ 

অপমান বোধ "নাই স্বজাতিপ্রেন ও 

সবঃরশাগরাগ- নাই, লজ্জা. লাউ, ত্বণা 

নই, আত্মগ(নি লাইট । . .তাকারা কিঞিৎ 

বেতন-বদধির ন/-একটা-+উপাখি 
পাইনার অনা, করন, জখম ছবি 
দ্ব্থ-সেদ্ধির আশার-বৈষেশিকের চরণে 

ক্ছাতীয় স্বার্থ কজি-দিকে পারে: ভাত 

দিগের ইপৃহাচক, কইরা প্বযোশীর ভাতার 

|. স্কুল: রিয়া,” নর গলির, | রন 
| 

হ টং ঠা টা মণ ৫ 

চিনি নী. অনি চি টাদনিশাযেনি রঃ র্ মাঃ র 
রর ভিডি ০ নং ২ বা টি ৪ ২ রর ঃ 

ঞ শা 

নী! 

জজ 

ন 

৩2 লিলা সিন ক পিসির এ 



| জাঙির, ১৪৮৭৮ । 

| আজম হটতে “ছাজ্জা সুবাধ ছয় না" 
| ভাকাদিগেয় প্রভুর ফটোগ্রাফ ফাখার 
| করিয়া দানীকে পেত্ীকে) দেখাবার 
| জলা গৃহে পাইয়। বাটবায় অন্জুমতি ভিক্ষা! 
| করিতে খ্বণ। বোধ হয় না। তাছাদিগের-_ 

| আমি কোষার গোজামের গোলাম, 

| কামার চেখদ পুরুষ তোমার গোলাম-» 
| ইত্যাদি লঙ্জাকর স্ততি'যাকোো প্রতৃর 

1 যনভ্তটি-খিধানে আত্ম-সীনি উপস্থিত 
| হয় না। 

| আসার কত বলিব? এ মর্খভেদী 
কাহিনী যে আর গাটতে পারি না। 

| এ আত্ম-গ্লানি-কর জাতীর ছূর্গতির কথ! 
| লেখনীতে আর যে লিখিতে পারি না! 

এই সকল জাতীয় অগৌরবের ইউতিঙাস 
| আর যে প্রচার করিতে পারি ন1! 

[বুক বে ফাটিরাযাইতেছে! চক্ষু দিয়! 

| যে রক্ক বাহির হইতেছে! কাহার নিন্দা 
| করিতেছি ? যাহার নিন্দা করিতেছি, 
| সেয়ে আমার পরাগ ! আহি যে পৃথিবীতে 

| মার কিছু জানি ন1! ভারতবাসী! 

তুমিই যে আহার জীবন-্সর্ধান্ব | কামার 

| ধর্গু, অর্থ, কাম) দোক্ষ--সবই যে'তৃষ। 

ভবে কেন নিন কক্িতেছি? তাই! 

| প্রাণাধিক ! তোষার নিন্া সছিতে 

পারি না- বলির়াই তোমার দোঁধ 

ক 

দেখাইয়া কিবেছি। ১০) য়) | 

খ্ামায় *তিরন্কাহের উদ্দেশা ঘুবির। | 
আনাদোষ সংশোধন ফু! ত্গ্ ১ 

চিরদিন বৈকৈশিকের চরণে, গলিত | 

84 | 

হইবে, ইহা আছি দেখিতে পাঁরিষ গা, | 
এট জনা ক্ষ্-স্বান দেখাইয়া দিশেস্কি। | 

লঞ্রীমমী | গ্ষত-স্বান বাড়িতে দিও মা। 

ওুধধ প্রয়েগ কর। আধার জাতীয় 

জীবন পাঈবে | এখম আমার সময় 

নয়।বঁ উদ্মাত্তর নাম নিলা হাসি 
হাঁসির] দিন কাটাই ও” না। জাতীক় | 

তবি ডুবু ডবু হইয়াছে, এখন বা রাখ । 

একার কাজ নয় । আইগস-আমঘা 

বিংশত্ি কোটী মিলে নাল হেঁচিতে 

আরম করি । যে জল চুক্ষিষাচ্ছে। 

ক দিন তাহা ছেঁচিয়। উঠিনন্ত পারিব, 

বলিতে পারি না; তবে 'কালসা কুটিল 

গত্তিঃ 0 কে বলিতে পারে যে আগর! 

এক দিন '্েচিয়], উঠিতে পাঠিব ন]? 

& দেখ, গ্লাচো নগণা জ?পনি ঠেলিয়। 

উঠিনতছে, ও দেখ প্রতীচটো পতিত 
উষ্ঠালী আবার উঠিয়াছে! তবে কেন 
তয়! মিগে “সব ভাই এক মনে, এক, 
প্রাণে লাধি স্বদেশের কা । ভা ভাই 
গান্জেখল মাতা ভাবত 7 

শকরপাময় বঙোযাপাধ্যায় 

রস্ধু-বিয়োগ। 
কি হুন্খাণে সর্ধীধায় শযালেরিরা অর 

ূ 
প্রির-জগের শোকামলে গন্ধ হইতেছে, | 

ৃ 

ৰ 
] 
॥ 

প্রবেশ” করিসাছে?। কত বন -পরিবায | তাহা -গণনা উঠা খায় ঈ1। | 
4 



২৪৬ * ; 

্ রি এ 

শি ৮০, 1) লে 

ঠা 1 তং চা লা ্ মি ছু সি 

পদ, মে টি 

শখ প্র সক এ লাখ 
শ। ক 

৮ 
্ 

৮. শপশীিটিট শি উহ 

হাহাকার পঙে গগন রিচীর্ঘ হটক্েছে 
পু্াশোকাকুলা 'জনমী গু পতিহিক্ষোগ 

সিধুরা রমণীর আপ্র-জলে ধয়াতল 'আদিরত 

| অভিনি্িন্ছ. নিক্াশার-“ভাধারে: ক 
| দিক্ষ, আঙ্ছন্স। ” -সঙ্চলেই বিধর্ম। 

| লষলেই কাতয় ! যে লদীয়ার প্রতিত, 
| গপাণ্ডিতা গৌরবে জগতে ভারতের মুখ 

| উঞ্জবল, যে “নদীয়। ভাষা ও সভান্টায় 

বু কাল ধর্রর়। জের আদর্শ সবস্ব চার 

| বিলাসভৃষি, রাজ রাজেশ্বরী, সেইনদীয়া, 
1 এখন রসাতলে যাইতেছে. দেখির! 

(| কাহার প্রাণ না কাদিবে? 

] যে প্রি হুদুদের মৃত্ঠা-সংবাদে 
[| বাধিত-হদয় হয়] অ'জ আমর] আর্ধ্য- 
শা বরনেয শরণাপন্ন হইয়াছি, হাডার 
| | পরিত্র-স্থত্তি চিরস্থায়ী করিবার নিমিজ 
| আধাঘর্শনের ক্রোড়ে আজ তাহাকে 

| শারিভ করিতেছি, তাহার নাম ভদ্রনাখ 

| সুকুল।. বীচাদের : অকাধ-মৃহ্যুতে 

| । গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর শোকারুণি, ইনি 

| ভাহাদিগেক্ শীর্-সবানীন। 
| ষেমন নিবিড়. কবানন-স্থি সবোখকের 

[8 গঞ্জ দাখবি ফুটা আগপবি বেলীন হয়, 
| ছুই এক আন পথিক. কদাচিৎ দেই গ্ 

দিয়া যাইলেণ্ভাহার সৌবতে মুঠি 
| যাজ।, বেটজেণ আগার প্রিয় বন্ধু 

(| জঞ্নাখ, . নিধনে, ফুটিযা, পৌরজে 
| পার্থ বন্ধু-বাব ও পরিজন-বর্ণকে 

আ্মামোছিত করিয়া পূর্ণ-বিকনিত হইতে 

ক 

রা শা 125 

শী ২ পাস পপ 

চি জট ক্ষান্ন জালে (দে ১ প্রি 

| ট জং সকালে-বিলীয় হইয়াফের। 1] 
ছা ছ" রঃ 

৫ ৫ ) ॥ 

॥ $ ৯ 

রি 8১4 রি বিবাদ যারা চটি 
তি অনি বর 9: 

ক রে 

১৮৪১) ভরানাধ বাসর জননগ্রহদ | 
কয়েন । ভয় বংগধ বধহঞমে ভিলি ক: 

নগরে বর বার গুলে, দশম 'ত্সরে উর, 

খআরিন, ১২৮৬ | | 

মিশন সুলেইবং টড়দরশ বং কালো | 

প্রবিষ্ঠ ইন। 

পরীক্ষায় উত্ীণ ছন। 
তিনি খারে প্রবিষ্ট হন, কিন্তু তথায় 

সুবিধা না হওয়ায়, ১৮৭৪ সালের ভন |] 

মাসে সব্ ডেপুটা বালেক্টবের পদ গ্রহণ 
করিতে বাধা হয়েন। কিগ্তু তীহার 

েঁজন্বী মন বহুদিন এরপে আঁবঙ্ধ 

হবার নহে। এক বৎসর অন্তীত না 

হইতেই) তিনি গাসখ-শৃরক্ধল ভেদ করিয়া 

১৮৭৫ সালের খ্রপ্রিল যানে জাবার 

বারে প্রবিষ্ট হন। এবার বায তীছাকে 

উৎক্ষিপ্র করিল না। দিন দিন তীছার 

গ্রাক্টিশ হাঁড়িতে লাগিল | তিনি 

নিজেরকার্ধোই পরধাগ। র্যাপৃত থাকিতেন 

এরূপ নগ্েে) সাধারখ আনেক কার্যে 

ভাছার সময়ের আনেক বায়িত করিতেন । 

সি “ডার্টি কট স্ুপ-কমিটয় অবৈষ্ঠনিক 
সম্পাগক, ফিউদিসিপাশী কমিপনয় গু. 

জগমৃহ্বায় রেজিষ্রায় প্রভৃতি অক গুলি 

সাধীরণ অবৈউনিক 'গর-গলন ফারিয়া 

ছিলেন, ভিনি জীন 'হুংখীর না বাপ 

ছিলেন।.. দরিয়ের কুটীয়ে রোগীর রগ | 

শব্যার পার্ে ভতমাগ “সর্ধজাই পরি | 

রই 1 কাহার ডে ফি 

ওধায প্রমাখয়ে ঘোল | 

বৎসরে 'এন্টগ, ১৯ বগন্ধে এল. এ, || 

২১ খতসরে থি এ, ও ২২ বৎসরে ধি। গ্রল্ || 
১৮৭৩ সালে | 

] 
| 

| 

ৃ 



বযবছার-শীগের জযগাগ্ক্ষ,. সুঘোগ্য 

বাবছারাজীদি, হাব শ্রসপ্ররুমার বন্থ | 
তর্রনাখতকা, . ফৌজদারী * আইনের 
অভিজ্ঞতাবিধর়ে দ্বিতীয় স্থান প্রদান 

করিতেন। . তিনি বলিতেন, কালে 

| ভদ্রনাথ কৃষ্খনগরের প্রধান চারি 

| হইথে। 

| ভদ্রনাথ কি রকম দরের . উককীল 

| ছিলেন, ভাহা লইয়া! আন্দোলন কর! 

| এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নছে। উচ্চ-শিক্ষা 
| ও বুদ্ধিবৃন্তির় পরিমার্জনার সহিত 

সস ভৃষ্কসী প্ররিচালন] হইলে, মানুষ 
| যে দেবতা হ়্, তুুহ! দেখাইবার জনাই 
| আমাদের এই উপয়। জদ্রনাথের 

| হবয় কাচবগ ত্বকে ছিল। ভন্্রনাথ 

| মূর্তিষ্ী সরল! ছিলেন-। এই জন্য 
| স্বাহার বছু& সংখ্যা অত্যান্ত আধ্বিক 
ৃ ছিল। তাহার, সমল্টামরিক কুঞ্নথর 

| কালেছের ছাঘ্ের! গ্ৰনেকেই উচ্চ পদে 
| অভিষিক্ত রহিয়্াছেন। মনকুলই তাহাকে 
ৃ প্রাণাপেক্ষা ভাল, বামলিতেন ॥ ভিনি 

| লকলেরই শ্বাস্িহল ছিলেন । গ্রত্যেকেই 

| ভাবিতেন: বে; ' ভররনাথ ভাডাকেই 
| সর্জাপেক্ষ। . আবির... ডাক বাদিকেন| । বস্তন্ত-ইতত্রনাথ সহলতকেই, এপ ছরিয়া, 
| গাল কালিতে পাযিতরঃ এই জন্য ক্ষেতুই 
৮ কোন টতহষা: উপলকি' করিতে গারিত 

[না রে রর পার খকগকেই 

০ এ এ ৬ রর ০ এ ৪ ৬ এ 

০ দররি ০ £ 9 নু 'চাস্ছিন, $২কাল! ্ শা ” স£খ | নী ঠ ৬ রি সি -্ঞ ঢ 

দি 
পর 

'জানণ, দীন ভুঃখীক নিকট কিনি পয 
কঈতেন না -“্ফারকার: কালের 

বধু! তীহায় বিচ্ছেদ. আগহা, জলে 
1 ঝারিতেন। বিকি  ক্বেখাতন খাকিতেল, |. 
 ভত্রবাংতর সংঘায হট জিম মা পাই রা 

ধীর হউওড। ততরনাথেঞঃ দয | 
বিদেশস্থ বর্চৃ-বান্ধব-গণের' জালা সতত ( 

| 

কাদিত। ভর্রনাথের আপন পর 
বড় বোধ ছিল না। এই জনা কুষ্চ- | 

নগরের, প্রতি পরিবার *.ভদ্রনাথকে | 
আপনার বলিয়া জানিত।. ভদ্রনাথের | 

প্রক্ঙ্গী 'হদর কুষ্চনগরকে প্রাফুলিত 

করিয়া রাখিয়াছিল। খতিনি সকলের | 

ছঃখে ব্যথিত হইতেন, এবং" প্রাণপণে | 
যতদুর লাধা সঙ্গলের ছুংখযোচম করিতে 

চেষ্টা করিতেন। তাহার স্মায়ের 

অধিকাংশই: পরের ছঃখস্মোচনে ব্যযক়িত 

হইত । দরিদ্রের বদ্ধ, বন্ধুর প্রাণ, 

কষ্ণনগরের €ঘ্্যাৎন্গা-সেই 'জত্রনাথ 
১২৮৮ সালের ১৫ই অগ্রষ্ঠারণ তারিখে | 
দীনশডঃখ্বকে অনাথ করিয়া, বন্ধুগণে | 

অর্ধ-যৃত করিয়া, ও কগচনগর আধার | 

৷ করিয়! লোকান্তরে গমন, করিযাছেন। 

ভারতগগন হইতে একী লক্ষ খলিল 1 | 

তে 

ভদ্রনাথ ক]জ.লাগগরে বিলীন হইপেন, | 

কিক তানার স্বতি দনন্ত কাগণের রান্য 

লেক্র-্হাদঃয় বিরাজমান রহিল। 

'এক্ষণে তত্রনাখের বিশিষ্ট বনুগণের 
নিকট আদার বিনীত প্রার্থন-+ 

তাহারা বকলে মিলিয়!.. ভাগাখর . 

প্রতি প্রীতি: ও-জাবার ভিকররগক্ঠাহাত 
নাষে কাক্চনগর, কালেে:খকটা কষলার্সিল 

বা পি 

সাগর খরার, ৯ সি মী 



২৪৮ আরাধন আবিদ, ১২০৮। | 
১ পাপা 

লারমোহন ঘোষ, লা্লীপুরের প্রথম | বন্থু ছিলেন। ' আঁশ! করি--তাহায়।' | ৰ 

: সুনঘসফ শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়, | সকলেট উদার জাবে এই কার্যে | 
সামের একট্রা আলা্ন্ট কমিসনর | উদ্ব্যোগী হইযেন।? | 
| যোগেশদুর চা ট্াপাধ্যায়-গ্র তি অনেক ট্িশ্ামঘাধয রা়। ? 
৷ | গুলি বিশিষ্ট লেক তাছার অতি শি € টতকা। 

বালিকী-কষ্পকুর্জ-দৃশ্যাবলি। 
(পুর্ণ প্রকাশিতের পর ) 

দৃশ্ -_কৈলান পর্বত | 

ভগবতী অভিমানিনী-_মহাদেব সলুখে করপুটে দণ্ডায়মান । 

| মহাদেব ।--. আজীবন শিব-পদে নতুব! পৃজিয়া 
| নিযানপমরী আজি কেন দয়ামরি। সহি ছেন কষ্ট নাথ 1-»" 

| গুব-তলে আজি শুরাষ্টমী তব প্রিয় নহে যাহ! তাই চিন্তিয়াছি 

মহাঁ-ভকি ভাবে ভব-জন আজি তাই বুঝি এ যন্ত্রণা সছি সেই পাপে? 

তজজি'ডে শ্রীপাদ-পল্স ঠোমাব অন্নদে | | দাসীরু, অচিস্তা ভুমি, কায়-মনে ভঙ্গি 

| মহাভক্তিএতাবে পূদিব্ শ্রীপাদ-পদ্য আজীবন---তবু নাথ নাবিশ্থ চিনিছে। 

আহি-হবে €কন চিল প্রসইময়ী গুনে/ছি ভ্রীমুথে ঘাসী-কিছবরীর দেহে | 
নিরাননদ মুখে? চিরদিন এ তাপস ফুটিলে কণ্টক নাথ !-সপ্রীজঙ্গেতে নাকি | 

ছে আঅন্বিকে | তথ পদান্ুজ ভ+জি_তবে | ভীষণ ও শৃল চেয়ে বাজে গুক্তর | | 

| কি পাপে এ বিষ-যোগ সহ্াণহ্টল ? অধীনত নছে নাথ-কি না জান তুমি? 

| তব বা্ষ-পপ্প ধানে আজীবন এ যোগী | পড়িলে শোকের ধার! সর্তীর নয়নে | 
যোগমন্ি1--&বে কেন বিরস বার্টে | যে জাল! সহ্ে এ ঘৃদী অেবিদিত নহে | 
ৈম রহ ছিওসাসনে ককত-রৎসলা? | ভ হে সর্ধজ্ 1) অসংখ্য হুদা ত-. 
প্রেমের পাখল তোলা পুজিবে তোমাক়ে। | বৈলোক্য-সংহারী--নঙে তাঁর সমতুল। | 
ভশগবী1- তাই নাথ! নিশ্চয় জেনেছি--.মহে কেন | 

দৃক পাপে প্রীপন্ে বেন ফোষধী একিখরী। লহি আল! পুজি ফাঙ্গ মনে সে চরণ 
রী ৃ শ রং ১ 

1. 4% খাছার অহুকোধে ও আহাঙ মায়ের ভাধ 1 আমার আন্ধার তির হু হোন 

চি, 



শী 

| আসিল) ১২৮৮। 
ইউ 
| এডঞ্জি বাহে ভব-জন মহাঁপাপে পাপী 

সক জগ 

| হয় পাঁর অবচেলে ভীম গুবার্ণষে? 

ূ চ্যোমাব অনিচ্ছ। খাছ তাই চিন্তিয়াছি 

| এ যন্ত্রণ বিই্গাথ ! সি সেই পাপে !-- 
আঞ্জি হ'তে এ নিস স্বাপিলী কিছরী 

দ্ব্.মর্ডের্ে সর্ব-স্থলে সী যেই নাগী 

কদাচ চিন্তিবে নাহি_-নহে প্রিয় হাছা!* 

পতির 3--স্ভীর পাপ ছে থগ-পরণ 

পতি তৃমি,ক্ষম নাথ--ক্ষম রূপা করি! । 

 +-রান্দিস-জিকোহূলেই দিন হ'তে 
| কৃপায় করুণাময় তার হেকিন্করী! 

(গললগ্ন বস্ত্রে শিব-পদে অঞ্জলি প্রদান) 

মহাদেব ।+- ৃ 

(আদরে ভগবতীকে উৎসঙ্গ-প্রদেশে বসা ইয়া) 

জানি আমি মহাদেবী কি হেতু হুঃখিতা 
কি হেতু এ ধিধু-মুখ মলিন করিয়া! 

অধোমুখে ।--কব কায় নগরাজ-বালে ! 

কত যেআদরে মোরে পুজে রক্ষরাজ-- 

কত ভালবাসি আমি লক্ষ-কুলেশখবরে--- 

শক্তিধরাধিক হায়-জান তুমি ভালে। 

কনক উদয়াচলে-- বিদরে হৃদয় 

ন্মারলে মে কথা হায় নগেত্র-নন্দিনি।-২- 
কনক উদগ়াউলে উদ্দিবার খাগে 
দেব দ্িনঞ্ণি, রক্ষ-কুলাদিতা হায় 

বীরেন রাবণি হইযেন অন্তমিতা ১ 

বাকি -ঞৃশ্টাবলি | | 

গ্রাক্তনের গতি এবে কা'র সাধ। রোধে 1 | নন্দী 9---( গাণামাস্তে ) 

দাড়ায়ে নিম্তি দেবী কৈলাস-ছুয়ারে 
পুজিতে শীীপাদ-পন্স 1--মকরদদ-মাথ। 

পারিাত লয়ে হ্বাগত অমসগগল,-. | 
নাচিছে উল্লাসে পুজিতে ভধ্যে রনী ।--1 

২৪৯ ূ 
1 

25 
অনা+লে লতি বর রাক্প-বিনাশে 1 

্রাক্তনের গতি দেবি ] কার লাধা রোধে? | 
-উ গুন মর্জালোকে বাজে ঘোয় বোখে 

নানা বাদা-৯৬ব-জন মহা তি ভাবে 
পুজি+ছে তর্মভ বি তোমার ন্নদে | 

কেন এ ছলনা পাত অফিঞচন জনে 

শহ্বপি ?--কিস্বার এ বিক্রীত চরথে। 

ত্যঙ্জ নিবানন্? এবে পূর্ণামদাময়ি ! 
প্রস-ব্দনে বৈস রত্ব-পিংযাসান । 

নবীন্গ্রকতি নবীন সকল 
কৃষ্টি (1 জহএিও 

যত দেখি এইসব 
অনার্দি--অনস্ত কাঁল--পুজি,ছি শ্রপদে 
এ ছলন] আজি কেন পাত মহামায়। ? 
জানি আমি মহা-দোষে দোষী শ্রীচরণে 
বছ দুখ দিয়াছি তোমায় নগবালে--" 
ক্ষম অপবাধ এবৈ নগেম্দ্র-নদিনি | 
ধৈস হৈম-সিংহাসনে অব্পুর্ণীনরূপে | 
পুরাও ভবীত-বাঞ&1 ভকত-বৎমলে 1-« 

( হে্মদও হন্যে নন্দীর) প্রবেশ) 

শা পপ শিশিীশিশি। শা আপা পিপি শত 

স্মীপিশীশ শিীটিি তটি শাীিশিশিিপিপিপাস 

২৯৩৯৯ ০ 

স.কুষ্কুম বিঘ-দলে লয়ে সযতদে 

ডুবায়ে কনক লঙ্কা অনস্ত তিমিরে | 1 মাহেঙ্্র-যোগ যায় অকারণে যোগেন্তর! 
নির্ভয়ে অমগালয়ে উগ্নত উৎসবে পুরা ও অমর-্বাঞছ! বাগা-কর-তয় |. 
হবেন দেবেশ কালি দেবশ্যল সয় 1. | মহাদেঘ +- * '. | 
তোবি' মোয়ে ভীব্যাহ লঙ্কার হুয়া | হেনন্দি।ত্বরা হেথ। খন নিযতিরে! | 
জুমিযান্দন্ঘন খুর'নীর-দাণে . * 

পাগারিরিাইজারারজরযরাতাারা৬8১৬৪৬৯০৪৬৯০৬৯৯৬ ১... 
সর্বাকালে-সর্বচছলে-মর ঘা অগরে- 



চুহতি 

, ধারিত ছুয়ার যাঁহে মিবারে তাছারে ? 

আন হেখ। ত্বরা নদ্দি!--হের দেব-দলে 
মহা ব্য প্ুদিবারে উদার প্ীপদ ! 

॥ মহা বাগ্র পুজা হেতু আমিও আপনি ! 

জানি আমি যেই ছেতু আদিছে নিয়তি 
আন স্বর] নাশি' বি পৃজিব উমারে 1 

4. পপ এসসি জি, জোলি চে 

€ পুর 

৯৬৭ / 

| নিয়তি 1--(প্রণামান্তে 3 

॥ কিছেতু আইন্থ আজি দরশিতে পদ ' 

ছে পরেশ! অধিদ্দিত নহে কিছু তব। 

থে দিন শ্বিলা,গ্রোভো। ! এ সৌর-মগ্ল 

রঙ্গ গলপ) সে দিন হইতে আদেশিল! 

এ দ]সীরে, লাঘবিতে বিশ্বতভার দেব। 

মুতা-রূপে বিশ্বপতি !--তৰ বরে প্রভে। 

দিম্মমিত কালে দাসী ঞ্রমে মনি-লোকে 

| জীর্ণ কলে নাণি !--এত দিনে প্রভো। 

 সমাগর্ত রক্ষ-কুল-নির্ঘুলের কাল! 

| বিদিত নহে তয ছে, (শত, পরেশ ! 
আদিত্য উদয়াচলে উদ্িবার আগে 

| চির আত্তমিত হবে কর্কার়ের রবি , 

| বাসব-বিক্টী আনি বীরের রাকুদি! | 

| জানে বালী রজব প্রভুর রক্ষিত 
| তাই দালী অন্থমতি ফেডৃএ আনন-ধামে 

| আগত পরতো ফি লাধ্য লঙ্কা দেব! 

| অমঙ্গল সাধে, বত দিন হাদ প্রথা : 

রঃ ৃ এনা, ছদ আপনি খা [লাগ [ 

খত 2 শরিছতু ২৮ ৪. জল ঠা ৮১৮১০ রা নী ১৫৫ 5 হহর ৪ 28 
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টপ 

টি £বিখবনাধ 
? 

হু 1৮ 
2৯ টি না 

॥ আশ্টিম, ১২৮৮1 

| আগার এ তি মাঝে_লাছি হেন স্থান 1 সহাদেব 1 4৪০ খা 

ব্দর়ে হাদয় মোর হায় টিনাবে ]. 

শ্রিলে সে কণা হায় ! কাত ৪ধ আমারে 

পুত্রের মলল হেতু পুদে লক্ষের 

নান্পারি কহিতে আর ! কার সাধ্য রোধে 

তৰ গতি,খণ্ডে আর প্রাক্তনের ফল ?- 

যেই অস্ত্রে নাশিলাম স্বহন্ডে-ত্রিপুরে 
এই মেই ম€া-অস্ত্র !--ইছার আঘাতে 

85:82 ও শৃচীনাথে 
] 

চিএ রর ৬ 

দেয় অস্ত্র রামাছজে-পশি মায়া”্বলে 

নিকুম্তিল! বক্ঞাগারে। বীরাচান্ে তোধি' | 

ধূর-সিংহ আমায় থে মহাদেবি! আজি | 
দেবের অনাধ্য যশ লভিবে মৌসিত্রি ! 
সাবধান !-নিকুষ্িলা-যর্প-সম্টীপনে 

অজেয় সবার বীর বামব-বিত্বয়ী 1 

উমার ইচ্ছা কভু নাহি রহে অপূর্ণ।-" | 
(অনি প্রদান) 

আল্ীবন আম! দোহে পুঁজি রক্ষরাজ 
এই কি পাইলা ফল হে করুখাময়ি ?__ ৃ 

(নিয়তি দেবীর প্রস্থান।) 
ভগবতী ।-- ৃ 

(উত্মঙ-দেশ হইতে নামিয়া, গললগ্-বসতে | 
এবং করপুটে )-- 

বিশ্বনাথ! দাসীর মান রাখিলা আপনি | 
| 

হেন্বয়স্ত, | শ্রীচরপে এ দিনতি মম 

“চিরকান চরণে থাকে যেন মতি 1-- 
করুণ! ন্যায়ের নারি হে ককপাষয় 

দয়ায় ধাসীর গাশা মিটাইলা আজি !-- 
নৃতন ব্যাপার শোভা” নভ-ছেশে সবে 
ঘরসৈন দেবদধ টা সানীর 

টবে : 
০ মুর | 



রস | এ 

| 'আহ্িন, ১২৮৮। বালগীকি-কল্পকুঞ্জ-দৃশ্থা বলি | ॥ রা ২৫১] 

| এও হে হহাসিস্বো | ওতুজ্ছ দাপীয়ে--1* তব জীবে নাপি পাদর্ণে ফিরে! | 
শিব তব ইচ্ছা জাদে দালী নাখ-.. | ব্রেদিন তাজিলা এ সৌর-মগ্ুল ৰ ূ  

| শিব ইচ্ছা নাথ হউক পুর্ণিত 1 পরম পবিত তখন আছিল! « শশা, 

| যে ইচ্ছা জালীর প্রতি আদেশ ধাসীরে। | রোগ শোক বাগে বে নাহি ছিল. ৰ 
| 

: 
ূ 

মহাদেব /৮-( ছাড়াই করপুটে )-- সকলি পবিত সুদার আছিল 

কিরে শঙরি! আজি ত্যজহ ছলন|! নদী-রজ-.রেখ! দত নিরমল 

বৈস রত্ব-লিংহাঁসগে অরপুর্ী-রুপে * | শব্-বহ-ভেদী তুজ ছিমাচল | 
অন্নদ1! পুজিব সাধে চরণ-সুগলে 1” | রজতের ধার! মৃছুল-বাহিনীশ 

কৃষ্টি, স্থিতি, লয় হেতু মহা শন্ধি যবে | মকরদ-মাখ! বন-্থুশোভিনী | | 
্ছজিলেন আমা তিনে-"সেই দিন হ'তে 8 ১ নবীন সকল ৃ 
এ তাপস ও চয়ণ-ধাামে নিয়োজিত !--| মগন উৎসবে মূ মরদল | 

নিমগ্ন তপঃ-লাগরে আছিলাম যবে | পাপের পীঁড়নে পড়ে নাই তবেঁ। 
কারণ-নীয়ে ক্তপাক্ম হে করুণামকি; , জানে নাই মাতঃ এমন যে হবে! ঈ 

কৃতার্থ করিগা দামে অধ্ধ-অঙ্গ-দানে !-_| ভবের মাগরে ডালিয়া! বেড়ায় 
কে তুমি করুখামদ্ষি ! অচিত্তা যদিও জলবিদ্ব জলে বিমিলিত হয় ! 

মবাকার--নতবু দাস তোমার প্রসাদ মরের জীবন ঝড় শোচনীয় ! | 

প্মরিলে অননি ! মর্থে বাথ হয়! র 

পাপশ্প্রলোভন না পারে এড়াতে 

প্রলোভনে মজি”মজে নিরয়েতে ! 

জানে ইহা,অচিজ্ত্য যে তুমি চিন্সস্মি !-_ 

দিব্য জ্ঞান দেও গে। অগ্নদে ! ভক্তি-ভাবে 

ভকত-বৎসল। যেন প্লাই পৃদ্ধিবারে !-- 

২০-৮২-০৯৯৯ শশশীশ্শশীী শশী শশী শী লি -*+-+- ১২. ---- ২৮০ ++ শা শাটার পি ীশিপিপসপরররজাটিশরনসপপ্পকসজ»০- 

(ভগবতীর হৈম-সিংহাসনে উপ- | না জানে্সকি হবে, না জাঞ্চন কিহ্র | 
বেশন, পৃন্য'হইতে কুহুম- মুর-দশ। হেরি বুক ফেটে বায়" | 

বর্ষণ এবং দেবগণের রদ ূ অয় জয় জয় লগভ-পালিকে ! ৃ 
স্তোত্রে--) জয় জয় জয় জগত জননি ! এ 

জয় মা তারিশী, রুত্রেজ্র-গৃহিণী ষ্ঠ ধাপানুর-শির-বিধাতিনি ! ৃ 

| কলুষ-নাশিনি গণেন্্র-জনণি | জয় দয়ামরি ছুর্তিগ্লাশিলি 4 ত 
| পুরাও জননি ! অমর-বাসন! পাপ-প্রলোনে তার মা তীরিপি | 

| জয় বিশ্বমাত| ত্বয় ভ্রিনরন। ! হতভাগা নর তোমার ভুবনে ! 

সর্ব জীবে দ্যা কর হেন জয় যেন নাহি ভরে পাপের পীড়ন ! 
পাপ ছৈত্যে লাগি অয হানার11-- | তোমার ভূন ঘেন মা উল লে 
তোমার নংগারে ছু অহ্্কারে পুজি ভব পদ বানঃনরে হাসে! 

| 
*" জািলহানানারাধচানাজাচাদানানানাজধাগামাচাকারাধাগ্রারাররারাররারাররররারারারারাজারচারতাটাহরর ররর 



| ২৫২৮ 

ৰ পাপ দৈত্য যেন আর সনাতনি | 

| কণস্কিত খেন তোমার ধরণী  * 
প্ না করে 1--আহলাদে'মহিম। কীর্তন 

| তব ষো ভবে করে মর্দন ! 

| জয় ভীঁয়জরুতু, য় জারী! 
| জয় বিশ্ব-রূপা জয় মহামায়া! 

জীবের যাতনা ঘুচাও জননি 

জয় জয় জয় ব্রদ্মলনাতনী ! 
জয় জয় জয় অনাঙ্গি ব্রহ্ধাণী ! 

জয় ভবদারা শাঞ্চি-বিধাগি লীগ. 

| পুরাও জননি অমর-বাসন] ! 
| আর না শঙ্করি! কর মা করুণা'!__ 
| (কৈলাস দ্বার হইতে নন্দী--) 
ৰ জয় জয়' বলি দিয়া করতালি 

| উঠ রে উল্লাসে অখিল মগ্ডাল! 

| পাপশ-্চক্ষু বুজি জ্ঞান-চক্ষু খুলি 

ূ দেখরে দকলে হয়ে কুতৃহলি-_ 

এ আনন্গ-ধামে, মহাননোে মজি 

ৰ পুজে সদানন্দ আনর্দূময়ী অজি ! 

| হুর, শশী, পোছ, বুধ, শনৈষ্পব _ 
গ্রহ, উপগ্রহ আনন্দে বিভোর ! 

1 ক্ষিতি, অপ, তেঞ্জ, ব্যোমঃ সমীরণ 

| পিল অন্ুপলঃ বার' তিগ্স গ্রখ - 

ূ সর্ধানদদ সহ আনন্দিত অন ূ 

| পুজিছে আনন্দে অস্ব্-চরণ ! / 
আনন্দে জুটিছে ছঃপ্রবাহিনী 

। ছুয়*পুরে খই ত্ব্ণমন্গাকিলী। 
| মার্থো জুরধূতী মহ কল কলে 
 উচ্ছসে বারতা নিজু-কানে ঢালে? 
2 গত! ভোগবতী উল্লাষে উদ 

বি আপুনায় অনে সাই প্লাধলে!, ২ 

ছাস্িন, ১২৮৮) | 

“আয়” য়” রব অই জিলোচন 
ভরিয়া অঞ্জঘি পুষ্প বরিধণ 

করে শজ্িপধে /-ভাবে গদ গধ 

মুখে বম্ বম্ ভাবে উমাপদ্ষ 
তধিয়! ভাধিয়] ডমরু বাজার 

শিবার আনন ঘুরিয়] ঘুরিক্ন 
জানন্দে বিভোর দেব-ঝিলোচন 

ভক্তিসিদ্ধু-মাঝে হয়ে নিমগন ! 

ভয়” “জয় রবে দেবের মগডুলী 
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হের ব্রক্মলোকে দেব পল্মঘোনি 

অষ্ট চক্ষু যুদে চিত্তে সনাতনী! 

'উচ্ছা সে কাপিছে অই ব্রঙ্গপুবী 
কমগুলু অই যায় গড়াগড়ি | 

উধামে রমেশ মহাকুতৃছলী 
চতুতূ্জে অই ঘন করতালি! 

“জয়” “জয়” মুখে সুরভি-নিশ্বাসে 

পরিমলময় সমীরণ হাসে 

দোলায়ে কৌস্ত৫ত 1--ক্ষীরোদের জলে 

খেলে সমীরণ মহ কুতৃছলে ! 
দ্গীরোদ-লহরী আননেো উথলে 

গা ঢালি অনিল নৃছ মু দোলে !- 
আননে নন্দনে অই মনমথ 

ফুংল ফুলে উড়ি প্রজাপতি মত 
ফুলচাপে যত ফুলদলে যুড়ি 

ননান-গ্তন যতেক মঞজরী! 
মনসিজ আজি যনে হয়বে 

শিবা-শিব-পর্দে মনে বরষে ! 
“জয়” “জয়ু* রবেস্তুঞগি ভ্রমর 
উমার জীপদে ছাড়িছে'খকার। 
'পালে পা ধায় খাকশতি-দপ 

ছু 



| গ্ান্ছিন, ১২৮৮ । 
নিতে টিরিটি রি 

, মবহ্ধাপী-চরণে বাচিছেএুচল 1” 
তাল, তমাল, কদম। বহুহা, 
অশোক। রলাল গ্সাদি তন্ধকুল 

হর্য-আক্াাত করে খন ঘন। 

| বিটপীযর় তগে গস যরিষণ % » 

| মত্ত মলোক উচ্ছানে নাটির! 
| শঙ্খ, সগ্টা, কীশী, বাশী বাজাইয়া « 
| উর্ধীনেতরে সবে 1 মুখে “জয়” “জয়” | 

জর সনাতনী-- জয় জয় জয়! 

জয় জয় অয় মৃডুঞ্জয়-জায়] ! 

| জয় বিশ্বরূপা জয় মহামায়] ! 
| জীবের যাতনা ঘুগাও জননি ! 

| দ্বয় জয় জয় ব্রদ্ধসনাতণী। & 

| পুরাও জননি ! জীবের বাসন! 
ৰ জয় মা শঙ্করিঃ জয় ভ্রিনয়ন। !-_ 

| (মর্তয হইতে). 

জয় জয় ভয় জয়দে বরদে] 

লারদে। সুখদে; মোকদে জঞানদে ! 
জয় ত্রিনয়ন। জয় স্ব তারিদি !” 

ধন্ম-্অর্থ-কাম-যোক্ষ-প্রদার়িনি | 

জয় জয় জয় আদা! নাতনি । 

জয় মা অন্থিকে তৃভার-হারিণি ! 

কিন্তুর চরণে করে মামিনতি * + 

| আনীবন যেন রছে পদে মতি 1 
| *-_মহিষত্তি ! মহাষায়ে ! চামুণ্ডে ! 

ূ সুগুমাযি । 
| আমুরারোগাবিজয়ং দেছি দেবি নমত্্রতে। 
| ভূত-দৈতা-পিশাচেভ্োো রক্ষোভ্যস্চ 
ৃ মহেষরি ! 
দেবেক্ো। হাগছযোত্যশ্ ডয়েভা 

জংছি সাং সদ1। 

হা 
| সব্ধ-মঙ্ধল'মঙজকে*] শিবে নর্ধার্থসাধিকে! 

” জটাজুটসমাযুক্ামর্ধেন্ু- -কৃতশেখরাং। 

* ২৫৩ 

উমে | বন্বাণি!'কৌমারি | বিশ্ব্ধপে ! 
ৃ ু প্রণীদ মে.!, 

পুত্রন্দেছি ধন্ং দেহিসদর্ব্বাস্ কমাংস্চ 
ঠ এ পম্পন্পঘটিিহি সে! 

চনানেন সমারন্ধে কুষ্বমেন বিলেপিতে 

বিবপত্র ককতাবাণে ছুর্গেইহ? শরণং গতঃ। 
(নন্ছন কানন হইতে কামদ্রেব৬) 

« অশোক-নির্ভৎ্সিত-পন্মরাগং 

আুট-হেমছাতি-কর্ণিকারং 
-কলাপীকত-সিদ্ধুব্টরং 

বসন্ত "ুসপাভরণং বস্তি! « 

আর্জি 51 কিঞিদি বৰ." 

বাসোবসান। তরুণার্করাগং, 

পর্যযাণ্ড-পু্প-স্তবকার-নত্রা 

সঞ্চারিণী পল্পবিনী লতেব 

লুগঞ্ধি-নিশ্বাম-বিবৃদ্ধ-তৃষ্ণং 

বিশ্বাধরাসম্নচরং দ্বিরেফং 

প্রঠিঙ্গণং সংভমলোল দৃষ্টি- 

লীগুমরবিোন নিঝররন্তী |” 
(ব্রঙ্গলোক হইতে-_) 

লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুনদৃশাননাং ॥ 

তপ্ত-কাঞ্চনবণাভাং ছু গ্রতিষ্ঠাংস্থকোচনাং 

নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ধযাতবুণতূরিতাং ॥ 
সুচারুদশনাং দেখীং পীনোরতপয়োধরাং 

ব্রিভঙ্গস্থানসংস্মানাং মহিষ্তু্্রররর্দিনীং 8 
মৃধালায়তসংস্পর্শদশবাহুসযন্থিতাং | 

ভ্রিশ্লং দক্ষিণে ধ্যয়ং খড়াং হজ 
জমাদধঃ ॥ 

1 কুষার়ান্ধন । | 



২৫৪ ্* +. আর্যাদঙনি | অস্িন, ১২৮৮। 

তীক্কবাণাং তথাশক্তি দক্ষিণে লঙ্গি-. .প্রচণ্ডে পুরদে নিক্ধাং ভুত্রীতে ০৮৯1 
বেশনেখ। ছুরনাছিকে | | 

খেটকং পূর্ণচাপধ পাশমক্,শমেব চ॥ | কুলদ্োভকরে দেবি জয়ং দেহি ৰ 
ঘণ্টাং ব1 পেরশুং বাপি বাম'তঃ সনধমকাহত্ততে | | 

টিটি মম্গিবেশয়েৎ। উগ্রন্তণ্ডে গচগ্ডে ত্বং প্রচওবলনাশিনী॥ | 

অধত্তান্ মহিষং তদধিশিরঘবং গ্রদর্শয়েৎ॥ | রক্ষ মাং সর্ধতো দেবি বিশ্বেশ্বরি 
শিরচ্ছেদোত্তবং দীক্গেদদানবং নমৌইস্বতে ॥ | 

ৃ খজাপাঁণিনং। | ছর্দোত্তারিশি হর্গে ত্বং সর্বাগুভ- | 
হৃদিশূলেন নির্ভিন্নং বীর্য ্তবিভূষিতং ॥ নিবারিণী। | 
রক্তাবক্তীক্লতাঙ্গ* রক্তবি্ফুরিক্কেডিণং। | ধর্ধার্থ মোক্ষদে দেবি নিত্যং মে বরদ। | 
বেষ্টিতং নাগপাশ্রেন জকুটা-ভীষণাননং ॥ ভব॥| 
সপাশবামহদ্ডেন ধৃতকেশঞ দুরগীয়।। দুর্গে ছুর্গে মহাভাগে আহি নাং ৰ 

বমক্রধিরবক্ত,ঞ দেব্যাঃ মিংহং ১৪ শন্বরপ্রিয়ে। / 

্রদরশয়েৎ ॥ | মহিযাহ্থরমদোন্মতে প্রণতোহস্টি | 
দেব্যত্ত দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপবি প্রসীদ মে ॥ | 

স্যিতং। | হর পাপং হর ক্রেশং হর শোকং | 
কিচিদৃর্ধং তথা বামমঙ্গ-ষ্ং মহিযোপরি | হরাপুতং | | 
সুয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সম্গিবেশয়েৎ। | হর রোগং হুর ক্ষোভং হর মারং 

উগ্রচণ্ড! প্রচণ্ড চ চণ্ডোপ্া। চওলায়িক]। ৮ ॥ হরপ্রিরে ॥ | 
চণ্ চণ্ুবতী টব চণ্ডরুঁপাতিচ্গুকা । | কালি কালি মহাকালি কাঁলিকে ূ 
নষ্টাভিঃ শক্তিতিঃ গাভিঃ সততং পাপহারিণি। ॥ 

+ পরিবেষ্টিতাং ॥ | ধর্মাথ-যোক্ষদে দেবি নাক্লার়নি ৰ 
পত্রক্ষয়কছীং দেবীং দৈতাদানবদর্পহাং। | «* « নমোহস্ততে ॥৯* | 
চিত্তয়েজগতাং ধাত্রীং ধর্ম কামার্থ মহাদেব-_ ৃ 

চপ মোক্ষদাং | | “করালরদনাং ঘোরাং সুক্তকেশীং 
'গোলোক হইতে--), রর + চতুভূজাং। | 
'তগবর্তি ত্ইজ্ছেদে ভবভাবিমি কলিফাং দক্ষিণ দিব্যাং মুগুমালা, ৃ 

* কামছা!। বিভ্ৃষিতাং ॥ ॥ 

(রি কৌশিক ত্বং ছি কাত্যান্বনি সদ্য-চ্ছিয়-শিরঃ খা ঝামাধো- 
ৃ নমোব্তগে ই করাতুজাং। | 

] 
* কালজিক! পুজা । ».. ৮ ঈকালিক! পুরা । 



ণ 1 

আন্বিন, ১২৮৮। 

মহামেত প্রভাং শামাং তখৈধচ দিগন্বযীং। 

কঠাবসজগুঙালীং গলক্রধিরচর্ছিতাং ॥ 
কর্ণাবতংসর্তীনীত-শবধুগ্ম-ভয়ানকাং । 

ডু 

১৮ ১৯ 

এ 

ঘোরদংস্রীং কয্ালাস্যাং পীদোনত- , | হৃখ-গ্রসম়্-বর্ণনাং ্মেরীনন নয়া কুহ!ং ॥ | 
পঞ্োধরাং॥ | ধনেযাধকং কৃতকত্যোহহং সফলং জীষনং | 

শবানাং করনংঘাতৈঃ ক্তকাধ্ীংহসগ্গুখীং মম। 

ক্কুন্বয়-গলত্রক্ত। ধরাং বিদ্যুরিতাননাং ॥ | আগতাসি যতে| ছগে মহেস্বরি 

ঘোররাবাং মহারৌড্রীং শ্মশানালয়- মদাপ্রয়ং 1৮ 

বাসিনীং। | (|) যবনিকা পতন । 
| বালার্ক-মগুলাকার-লোচন-ত্রিতয়ান্থিতাং . (ক্রমশ?) 

ূ 5 

নাও আ&006206, £০ 

গত বৈশাখ ম্ভাসের আধীদর্শনে 
প্রকাশ হইয়াছিল,-্হাস্যত। আম 

| আমর! লিখিতেছি, কার! ! মিত্র মহাশয় 

|“ ইাসি”ালিখিয়। অনেককে হাসাই- 

| রাছেন,১অনেক স্থলে তাঘুকডার 
| পরিচয় দিয়াছেন, অনেককে উত্তেজিত 
| করিয়াছেন। আর আমার কান্নার কথ! । 
[কারার কথাক্স কেহ হাসিবেন, সে. 
| প্রত্যাশা আল্লঃসকা্ার ক্ষথায় কেহ 
| যে আদর কফরিবে--সেও অন্যায় আশা! ! 
| কিন্ত কারার ক্ষার ফাদ, আর হাস, 
| হই লমান। খানি বতি। বে হালির 
| দিন গিয়াছে/--ভারত-না্ধীয় ছাসির 

কীমা। 

বাং বরাক বক্িণাধো্পাণকষাং।'হাংদক্ষিপাধ্ি দুকীলি কচ ৫২] 

কায়।। 

[1:08 07091 আ2৪099 800 196] / 8৪01. 0005 দ০৪--০চ, 

1 ২৫৫] 

টা ক " ্ 

শিবাভির৫ধোর রাসাতিশতৃর্িু মমধিবতা&" 
মহা কালেন ছতমং বিপরীতদুাতুরাং। 

ছবি আর নাই, কীদিবার লদয় 
বাঙ্ালিক, দলাসকীই জীবন, বর্ণ বুদ্ধ 
ভরদা সমস্তই কাঙ্গায়,._এখন হাসিলে | 
চলিবে কেন? বাঙ্গালির ভূলিয্! হাসিলেও 

পাপ! বাঙ্গালি ভুলিয়া! হাসিত বলিয়াই 
৯ আইনের হি! এখন যদি কদিতে | 
শিধি,-ভবেই দেশের--সমাত্ের মঙ্গল! 

কান্না জীবনের প্রথম ক্যবলম্বন, প্রথম 

সহচর । তুমি ধদি পৃথিবীর শুঁধ দেখি, 
য়াই না কাঁদিয়। থাক, তোমার যাক! 
তোমাকে কীদাইবার জন্য নিশ্চয়ই 
কত চে করিয়াছেন।-স্তোর্মার প্রথম 

নীষনের সহায় সি ধারী কত 



হুট 
ৰ 

| করিক্সা! তোমায়' কীর্দাইয়াছেন। ঘে 

| ভূমিষ্ঠ হঠয়। না কাদে, মিশ্চয়ই তাহার 
পিতা মাতা ধাদেন। অর এঈ জীবনের 

| শেষ এ অরীঠঠরও সেই 

| কারা !প্রিরাহীজনা শেষ সময়ে যদি 

ভগৎ কাদে তবেই তে] তোমার জীবনের 

সার্থকতা। ভাই, সে কান্না ভূলিলে 
চলিবে টৈন.? 

'তুমি বালক কালে যদি হালিয়া 

কাট।ইয়া থাকঃতবে পর জীবনে থামার 
কাদিয়াই কাটাইতে হইবে । সে হাসির 

হুদ মমেঠ কানা তোলা! রাইয়াছে, 

নিশ্চয়ই তুমি কীদিবার সময় হাসিতে 
বণিয়! পাপী! পিতা মাতাও যদ্দি 

তোমায় বাক কালে কেবল হামাইয়। 
থাকেন, তাহারাও তোমার এবং নিজের 

সর্বনাশ করিয়াছেন,--৫তায়ার শেষ 

তাহা শ্বরণ করিয়) কাদিতে হইবে) 

' €ভোষার পিতা মাধার9 কান্না তোলা 
রূহিয়ান্ে; ইংরাজী প্রবাদ বলে «79 

+া)০ 802186) 6 700) ৪2০1198 6)9 

' ৫8110.৮-আবার যে বালক তাড়নায় ন। 

' কাদেতাহার শিক্ষার বিষে গয়া! শিশু 

স্ন্য “গান করিবে, তাহার জননী 

লাংলারিক"কার্যে বি্রত। বালক একটু 
 কীিযাই দকল ভূলার.। তখনি দেহমর়ী 
. আমলীয় দুখের পক উঠি হাসে! সে 
৷ ৰালক' ঈরবল:-কীরিতে জানে বলিয়া 

 কাদিতে জানিলে তথে ধালিতে পাজ়িখে। 
| ভুলিয়া দেল হাসিলে গলিতে: 

চে 

ণ ক রি 

মনি ক ১ 

ছি 
সত 5 সিন এলি 

চি এ | 

'জানিতে--আর তাহা -বৃঙ্গি' একেবারে 

রাগে অভিমধনে, পকাল অবস্থাত্তেই | 

মানুষ কাদে) যে না্কাধে, তাহার | 

হদয় নাই! মাতা পুপ্রেয মৃতু- | 
বান শুনিগ! লেই পুরকে-যঙ্দিন্সাহার | 

দেখিতে পান, তবে হাদয়ের বেগে আন- 
নদের প্রতিঘাতে কীদেন! সে কান্স! | 

জ্দয়ের চরম সুখের ফল! ছঃখেহো। 

কারার ছবি সর্বত্র । রাগে বাঅতিমানে ূ 

একান্ত আক্রান্ত হইয়া না! কাদিলে, 

নিশ্চয়ই থাকিতে পারে না! এক কামার 
সব হয়! শিশু কাদে জনক জননীর 

ন্নেঘ বাড়াইতে ; যুবক যুবতী কীদে 
ূ 

পরম্পরের হৃদয় বিনিময় করিতে? পাড়া- ৰ 

কুঁছলি কাদে, আপনার কোনালের জয় ূ 

ৃ পতাকা উড়াইতে )অপরাধী কাদে নিজের 
অপরাধ ঢাকা দিতে! যুবতী শাগুড়ীর 

সন্গে কলহ করিয়! স্বামীর নিকট কীদে 

তাহার সদসৎ বিচারশক্তি কাড়িরা 

লইতে ; স্বার্থময়ী যুবতী যুবকের গলা 
ধগিয়াকাদে,ভাঙর সর্বনাশ করিতে 1-- 

হালিতে যাহা লী হয়, ফাঙ্পলাতে নিশ্চল ই 

তাহ! ঘটে,__তুমি তোমার -নছোদরকে 

প্রাণের অধিক ভাগ বাগিতে, তাহার 
একটু অহ্ৃস্থতায় অস্থির হইতে, ইহ 

জগতে এক মাত্র আঙ্ধীত 'ধলিয়া 

ভোল সে কিখেট- তোষায়দচতূতা' 

লি ] 

শু 

£ নইর্বগার | 
1 

দি ৮৬৭ ৫8 
এ শা এত শিশরদািটি 

ই রত ভুত টি 

বিন, ১৮৭ | ৰ 

মানুষের কানে না! কেশ সুখে হুঃজ | রঃ 

স্প্পমপিশীশিপিপপ পেশ ২ শীক্িশীশশীশাশীস্পীস্পিশিশি শশী স্পস্ট পিস 

ন্ ্ে 5 

প্রগর়িনীর- কান্ধারি |: ব্াহাক় ছুই বিশু 
সউত্রা জলে ডৌধায ছয়ে বে মেছ। পে 

1 [ছাজ্বানা সি ভারা ৰ / 
। হু ক". 

2 2 

পা এত 1 
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ঞ ০ 

১১ ৬৮ ০ নি) ঃ 
পি 

কমতে : দৃরনসক্কয়: 
একেবারে কখনই এত বিপরীত করিতে 

পারে না খী যে ভুমি কঙ্জ করিত 
তোমার প্রণরিনীর অলঙ্কার গড়াইতেছ, 
মেও তোমার প্রিপযিনীর কাধ । কানায় 
যাহ! হয়, তাহা আর কিছুতেই হয় না। 
কবির উক্ষি,-- . 

“নল পড়াঃ প্রবমাপরাধ-দমষ্ে 

সখ্যোগুদেশং বিনা, 

নো! জানাতি সবিভ্রমাঙ্ধ বলনা- 

খ্ক্তোকভি-সংনুচনং। 

স্বছ্ছৈরচ্ছ-কপোলমূল-গ লিতৈঃ 
পর্ধয স্কনেজো পল) 

বাল! কেবলমেব রোদ্িতি 

নুঠললোলালকৈরশ্রুভিঃ ॥” 
£'সে স্বাধীর প্রথম অপরাধের সমগ্র 

সতীর কোন উপদেশ .পাক্স নাই) হাব, 
ভাব, বক্রোক্তি কিছুই .জানিত না; 
কেবল বিস্ফারিত নেত্র-পল্স অশ্রুতে 
ূ সিক্ত করিয়া ০সই বিমল কপোল আর্দ্র 

করিয়।! অলক! হুলাইর। কাদিয়াছিল বা 

| সে রোদন সরলভাময়। হাদয়মর্্রক, 

মধুরতাক বিষলচ্ছবি, শিক্ষা দিবার 

অস্থিতীয় উপকরণ-্্প্রণয়ের মদ 
রন্ধন | সে.কারা অন্তত্থল ভেদ করে, 

তাহ] কখন ভূলিরার* নছে,-যে পর্বত 

[| প্রমনীতে শোবিত' .রহিবে, সে পর্যয 
& তুলিনে ন11 যে অপরাধে. লে কাছ! 

|| দেখিয়াছ, ভারা. কার কখন করিবে না, 
| হু়ন্রতিরু হায় 1...জোাকা সাত শক 

পি ॥ 

1 এ 

ক্র মু কথায় হর নাঃ হালির শাটার লিং ১ সঞ্ হিং. সী নি 
8? ৫ আক ২ টার 8: 

জা১+০ ৯4:১8:77 লীলা ০৭10 ২8০২) ১৯308 ৮১ রী ৯১০০০ নিরিরতল 
গিনি শি আনি ৮:০৭ ও 4 ্ 

কাথা $ 

চা নাই যে, লে ভাখ প্রকাশ করে/-ভাছ | 

| ২৫ 

কেবল মেই করলার গমত]1 ৰ 
চক্ষু, ওষ্ঠ। কাপাল গ্রৃজিতে তি 

অধিক প্রকার: পায়, কিছ, রাগ়্ান্ব | 

কার্ধা শরীরের 'নক্ষল শ্থলে বাত বাকে । | 

হছদয়ে শোক, ছঃখ, আহ্লাদ, মান) | 

অভিমান প্রভৃতির দারুণ আাজের | 

ফল কাম্া। দেই আঘাতে: বেগ | 

অশ্র-জলে কতকট! নিঃস্থত হয়। যে| 
ফা্নাফু্মক্রদল নাই, সে কাম আঅপঙ্য। | 
মিত্র মহাশয় হালির প্রস্তাবে হাস্য | 
উদ্লেধ কারয়া বলিয়াছেন যে,পহ।পির মাঙ্গ! 
বড় মার 1৮ নে গাঙ্গি মছে, তাহা গ্দত- । 

] 
] 

হীন কারার রূপান্তর-মাত |. রঙ্াবলী- ূ 
কারশ্রীহর্য যে হালি দেখি রাজার | 
মাত] দুরাইয়াছেন। তাছ। বাসবদরা 
অভিমানের কামার রূগাত্তর !স্কামার ন 

রূপান্তরে হৃদয় মথিত হয়, লক্ষোর পরীর 

শিখিল হয় কার্সান় মেরা নন: আর | 
করে, আর, রিছুষতই শপ করে লা-। ৭ / 

মগাকবি শেন্সপীর রিচার্ড বার্ড নামক. 

নন্টিকে দেখাইয়ধছেন।-এক কাকার 

মোহিত হইতে, হয়্্ষঞ্চিত হইতে, হয়! 

রিচার্ড থাড বঞ্চনায় অদ্বিতীয়, "সস্ব্থ-, 

লাধনে চতুর । এডওয়াডেরি, বিধৃব1 পত্রী: 
এন্কে মোহিত করিবার খের উপক্ষরগ | 

কানন। এন্ জানিতেন,রিচাডপ্রার্ড বঞ্চকণ! ণ 

তাহার স্থাশীঘান্ী, চিরপক)  জ্যাহাম | 

অসাধ্য কিছুই নাই? তথাপি::/এক | 
কান্নার মোহিত হইচলস / ধরা রি্ার্ড 

খাড' এনের পুরা, রিডার: চরের | 

। 
্ ণ 

7 ২০ ত লাস্াল ৮১ শি 

রি ও ০০, নি রি পু 

& ৩৩ 
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পক রান বির. সবল 2 ৮৪ ৮০৩৭১, সু, ০9১৬১০৭%%২ ৩2৯ ঈপারে ২ ৫৭ “এপি সিন নি. ননী 

৮ সি 
৬০ শিপ কিনি ্ে প্রি ন্বারূলা্স্ ্ ্ি 7. ৪ র্ 028 স শ 

রঃ 
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« গুণ ১৩5৪0 588 ৪৪, হ৩ও উই | 
01108 দত সওান৪৮ 1 
সই বা়াই এনের: মনকে, ক্রমশ | 

ফিরাইতে লাগিল। সেই কান্নাই অনিচ্ছণ-| 
'মন্বেও বিবাহ করাইয়। সর্ধনাশ করিল! 
ন। কাদিলে আর শত শত উপকরণেও, | 

এন্কে হগ্কধগত করা ন্লিচার্ড থার্ডের 

ক্ষমতা ছিল না)১--বঞ্চনার প্রধান | 

উপকরণ কারা । হানিতে যাহা হয় না, 

কান্নায় তাহা ঘটে । এ মহাকবি ম্যাকৃবেথ্ 
লামক নাটকে লিখিয়াছেন,--লেডী 

ম্যাক্বেথ্ ভন্কনৃ-রাঁজকে স্বামী : ছারা 
হত্য। করিবার সময়ে নান1,রকম বুঝাইল, 
্বামীকে আাশা-ভরসায় উত্তেজিত করিয়। | 

যখন দেখিল তাহার স্বামী ভয়ে 

অগ্রমর হইতেছেন না, তখন তাহাকে 

বঞ্চনীর প্রধান উপকরণ ম্মরণ করাইয়া | 

ছিল,-. 

7770 09798 19৩০1 16 00879) ] 

485 ও 81081 0091 00 87525 22৫. | 

ৃ 

ূ 
ূ 

| 
র 
ূ 
ূ 

শশী শশার পিটিশ শিট 

৪. ৪ £190008 ₹০8, র 

0৮০13 1988 ? ঠা 
আমাদের নামে ধোধ দিতে কে ূ 

ভরস] করিবে? মাঘর! "তাহা বৃড়ার | 
পরই হঠখ করিব১-উচ্চৈঃদ্বর়ে কাবিব,২-; 

এক কানায় জগৎকে, বঞ্চনা করিব | 
8889 ৮1 -' 4 যাকিবেখ ব্যহব করিল, কাযাই খঞ্চল। | 

2090) 915.080. 1505 170. : 
্ 

রে হি পন সি ৪: 

হ ঘ মর /%৫ এ শি করিবার, ব্রধান উপকরণ, তাহাতে সঃ ৮ 

৫ ১ সর ? ছি £. পচ ' ই 
টে 

রত 

২ যা 

ষ হ শর রহ 



আখির; ১৯৮৯! | 

নর 
১2 লে ই হ 

নি 

রন $. চে 
্ পু * সী 

্ 
চা 

লেগী হাকৃবেখের, সেই.কুধাতেই সকল 
| তয় গেল /ম্যাক্রেখ্ গা : হইল. 
উদ্বেজিত দ্বায়ে বলিল,” | 
সপ্ন, ছি 51৫ ৩০৫ ৮০০৪ থ) 

0801 নানা 2858 80 0809 $901- 
টি 018 £696, 

ৰ আমি সর হইলাম, এই, 
| ভয়ানক কার্যে শারীরিক কল ক্ষমত। 
| একত্র করিব!--এই ভয়ানক কাধ্যে 
| নাহস দিল বঞ্চনার রোদন । 
| কান্না অনৎপ্রবৃত্তির যেরূপ 
ৰ উত্তেজনা! করে, সৎ-গ্রবুকিও তেমনই 

| উত্তেজিত হয় । কাদিতে জানিলে, ছুই 
[ বিন্মু অশ্রুতে যাছ। হয়) তাহা অক্রতে 

| সিক্ত করিলে হয় না) অশ্রুমেক উপযুক্ত 
পাত্রে উপযুক্ত দমনে করিবে, অসাধা 

| সাধন ঘটে! স্তেণ যুবক যে তাহার 
| জননীর: শ্লেহ ভূলিয়াছে--তাহার প্রতি 

নিষ্ঠ রাচরণ, করিতেছে, সে ফৈবল 
তাহার নিঃ্র প্রণরিনীর উপযুক্ধ সময়ে 

| উপযুক্ত ক্ষেত্রে অশ্রুপাতের.ফগ! মেট 

| কাদ কাদ মুখে অশ্রুলিক্ত ছুইটি অক্ষরে 

| €তামার ছিতাছিত জ্ঞান যায়,ভুমি কর্ত বা), 

(কর্তবা ভুলিগা যাও | রাসায়নিক 

[পণ্ডিতের জানেন না, অঞ্তে কি 

| মোহিনী : প্রতিভ! ধা বিছ্যতীর শব্চি 
| আছে ! তাহাতে না পায়ে, এরপ কার্ধ)ই 

| নাই। ভোদায় যে ভাজবাবিতে চাহে, 
| তাহাকে দি ব্ষ-নয়নে নেছার বদি, 

ূ 
[লঘ্জে ফেলি পারে, নিচচই কুকি 

ভাঙার হবে. 1. €ডাঘাঁর মনের ছার 

পা এ ০, পর এ এ এ পপ পপ ভও 

বাধ মনকে ফ্রয়াইতে পারে! শেবে। 

| মানে * পুড়ল (চগ্ষুর. কপ, পড়িল) রা 

'সদয়ে আঘাত করির। সরব কিক 

|| সে কানিতে জনেই দিনত উপসুক | 
ৰ তিমান। স্থানীয় ৬০০০৯১৬৬ ূ 

শি পশাশাইিতিি তাত আস 

1 সবই, বিশু .অজার্ডেই, ফিরাইবে | তুমি 
যাহার চিয়কাল ব্যান করিক্া। কখনও 

মে তোমায় ষ$ধিব বলগিয়া.ভাব মাই! 
তুমি যদি কীর্তি জান, নিই সে | 
ক্ষমা করিবে এবং ভোমার নিকট াবার | 
ক্ষমা! চাহিবে ! লম্পট গুরুনের তিন- | 
স্কারে) সমাজের তিরস্কারে? ধনিভার শত | 
শত কথায়, আত্মীয়গের ' গত শত | 
উপদেরে) আগ্নার ছর্মতিকে ফিরাইতে | 

পারে ঠা কিন্ত পরিণীত্া রমণী যদি | 

উপযুক্ত দময়ে কাদিতে জানিযা। চক্ষু ]. 
জল ফেলিতে পারে, তবে স্বামীর অনি, ৃ 

সেই স্বামীই নিজের অপরাধে নিজেই. | 
লজ্জিত ও কুঠিত হয়! কাল্লায় মন ফেয়ে, | 

কান্নায় রাগ বাড়ে, কান্নায় মান হয়, 
কান্নায় মান যান । তাই বারংবার বলি, | 
কান্নার না ভয়) এক্সপ কার্য নাই ! ৃ 

কধি দীনবস্থ সে বাঙ্গালা-সাহিতে: | 

প্রথিতযশা ্পিকানার কতক ' তত্ব 

জনিতেন বলিস ।স্জামাইন্বারিকে 
অহঙ্কারিণী গৌরবিণী নারিকার হাদয়ে 
নায়িকার দুট বিন্দু অশ্রজল দিক্ত করিয় 

গ্রণঠ্জের মধুর ছবির অস্থপাত করাইলেন।। 
নায়কের হৃদয়ের জলায়, হান, অভি- 

হাদরতেরী - জক্রনিক: ধ্বনি নাকগিকার 

সেহ ছুই বিশু গত্রতে (অব্ক্কার। কা ঢু 

৬৪ 
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্ নি 

0 শে রি 

ডং ু ইড রি 

|| শত উপদেশে ঘংট নই, তাহা এক 
| কারায়. £ল। যে ঝর কি মূলা 

| আছে? একপ কোন হাসি নাই যে, 

| তাহার সহিত তুলনা হয়? থিনি কান্নার 

| ছবি আকিতে পারেন, তিনি তো? কবি) 
কালিদাম কুমার-সম্ভবের চতুর্থ নর্গে 

রঘুবংশের অঙ্র-বিলাপে,শক্ল।7 চেতুথ- 
তক্ষে কারার জলপ্ত ছবি আকিয়া আজ 
পৃথিবীর শাহিতা-সমাজে দ্ব্ণাসণ পাইয়া- 

গ্লেছের কানা কাদাইয়া) বিষয়-বাসন1- 

| ত্যাগী, বৃদ্ধ, রিপুক্য়ী কণুকে কাদাইয়া 
| বনেক় হযিণ-গুলি ও প্রকৃতিকে কাদাইয়া 

| জগৎ মুগ্ধ করিয়াছেন ! শান্ত তপোবন 

কণার উৎমে পিতা করিয়! কবিত্বের 

অনাধারণ পরিচয় দিয়টছেন ।(পুর্বে তাই 
বলিদাছ্ছি, ধিন্লি কান্নার ছবি আ'কিতে 

পারেন তিনি কবি, যিনি তাহাতে 

| কাদাইতে পারেন, তিনি কবি-চুড়ামণি। 

| ভাঙার ধশঃ পর্বত্র। 'তিনি ভাবুকের 
/ ইষ্টছবতা। তবতৃত্তি উত্তর-রাম-চরিতে 
£ কায এক্কত্ি আ'কিয়াছেন--অশ্বৎকে 

(0. কাছা ইযর়াছের বলিকা, আঞ্গ কালিদাষের 
| সহি বুদৃুঞ্চ পরিমিত. হইতেছেন। 
. বিদ্যাধাগর -সহাশয তাহার কতক্ষ ছায়া 
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রঙ 
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| করিরা। পুত প্রমকে আশ্রয় দিল। |.সাহিত্য-জগতে পদ্দিচি হইয়াছেন! 
| যাঁছা পিতা মাতার তিরস্ারে হয় নার. ছর্গেশ-নদিনীর শেষে. আরেবা করিতে 
| ভর্মীর ভয়াবহ দষ্টাঝে। হর নাই--শত - 

ছেন1! অভিজ্ঞান-শবুত্তলে শকুস্তলাকে 

1দ্বইদ 'বাঙগাজা-সাহিত্োক আভাব 
পণ কারছাছেন ) ক্যা খাকম মামু, সই ও 
." ৯ ফিতে পারেন র্যা, (করিব. 

অস্থিন। ১২৪৮ ? 

কাদিতে জগংসিংহকে যে খন লিখিলেন, 

তাহা পাঠ করিয়া জগৎনিংহ কাদিতে 

কারিতে ফেউতর লিখিলেন -তাহ। পাঠ 
করিলে কেনা বন্ধিমবাধুকে ভক্ষি করিবে? 

বাদিতে কাদিতে জগৎসিংহ লিখিলেন, 

"আয়েষা! তুমি রমনীরত্ব!--” সেই উভয় 
কান্নায় যত দিন বাঙ্গাল। ভাষ। থাকিবে, 

তত দিন জগতে ঘুষিবে--আয়েষা রমণী- 
রত্ব [--রমণী-চরিতে আয়েষা অসূলা রব 

অপেক্ষ।ও শ্রেষ্ট! সে কান্নার ছবি দেখিলে, 

ভাবুককে হয়ত মুগ্ধ হইতে হইবে! জয়দেব 
প্রেমের কান্ন। দেখাইক়াছেন। আর 

শঙ্করাচার্ষেযর ভক্তির কাম! ! যে কান্নার 

তত্ব জানে, সে জগৎকে জয় করিতে 

পারে । চৈতন্য ভক্তিতে কাদদিতে জানি" 

তেন বলিয়। দেবাবতার! শাফাসিংহ 

কান্নার তৰ জানিতেন, স্থৃতরাং পৃথিবীর 

সর্ব ব্যাপ্ত ! ম্যাটপিনি কাদির, 

ছিলেন বলিয়াই ইতালির অভ্যুত্থান ! 

বিদ্যাসাগর বঙ্গের বিধবার জন্য 

কুাদিঘ্াছিলেন, এই জন্য চিরস্মরণীয় ! 

অভিনয়ে যে কীদাইতে পারে, নেই 
যথার্থ অভিনেত1। সেই দর্শকের হৃদয়ে 

জষ্টব্য প্রতিবিদ্থিত-করিকাছে, প্রমাণিত 

হয়। বে হাতার কাদার, ভাঞারই তে. 
প্রশংদা | হাসাইতে অনেকেই. পারে, 

কিন্ত কীদান বন্ধ কঠিন 1... ূ 
উত্তেজনার; গ্রাধানস্উথ করণ, কাম! | 

পাশপাশি শাসক শিস পপি পিপাসা 

রাজার 



আন্িন,ইই৮৮। ১ 

| জ্রোধারি'' শত গুণে পরিষর্িত 
| করাইলেস। ভীম ক্রোখের লব নী 

প্রেতিজা ধারিলেন*- ' | 

| “দেখি4-কিমীকাশ্বাংদন-- 
'ভূয়ঃ পরিতবরাক্চি-লজ্জা-বিধুরি তাননং। 

«অনিঃঠশেধিভকৌরবাং ন পশালি' 
বুকোদরং !+ 

“দেবি 1 বৃখা আশ্বাসে প্রয়োজন নাই। 
তুমি খাঁর পুনরায় পরিভব-ক্লেশে 

॥ লঙ্জা-বিধুরিত'মুখ, অনিঃশেধিত-কুরুদল 
ৰ বৃকোপরকে দেখিবে না!1--যে পর্যাস্ত 

বুকোদর কুকদল সমূলে ধবংদ কঙিতে 

না পারিবে সে পর্যাস্ত আর এ মুখ 

দেখাইবে না|” এ প্রতিজ্ঞার উত্তেজনা 

ৃ ভ্রৌপদ্দীর কয়েক বিন্দু অশ্রু। সে অশ্রু 
[নাই বলিয়াই ভারত আঙ্জ ম্লান! 
| সে অশ্রু নাই বপিয়াই বাঙ্গালি-জীবন 

| অন্ুখী। তাই 1, তোমর সে অশ্রু 
| ভুলিয়। হাসিতেছ বলিয়াই, আজ আমা- 

দের কোন আশা নাই! | 

মনোবৃত্তির চরম সীনার ফল কান্ন।। 

মনুজ-জীবনের যে অবস্থা ভুখের আধার 
"যাহা স্মরণ করিলেঃ তুমি আবার 

প্রার্থন। করিবে--পেই মধুর শৈশবকালে 
কান্নাই মহচর ছিল। কানাই তেখমার 
দেহকে বাড়াইক্াছে / কাদিয়াই তূমি'এত 

বড় হুইয়াছ ; তখন সয়লভার ছাদয় পূর্ণ 
ছিল) গগতেক়। ধলা জানিতে 'না, 

হুতরাং হঘয়ের : আবরপন্থ ছিল. না। 
সকল দিষয়েই: ৫ ধায়ে: কাছিতে 

৮ শট শীত শেপ পি এশা শিস্পীসীশি টিপ শি? 

ক 

নি 
শা পাশপীশ ৮ শিস্পিত শোলীাসপািপাসপস্পাপপীিসপপিপপা শত, 

আীপর্দীর। ছুই বিচ্ছু অথ্র-পাতে ভীমের, 

টা 

পু ২৯ ূ 

বেছগিনে বফবা শিখেকাহ) সেই ছিবেই 

ছদয়ের আবরণ দিতে পিথিত্বা্ ) জুয়া 
সরলতার় ছবি) কাক্মাকেন্ড' টাকিয়া] 
অভিমানে অওত্বনডে'আগে ৪&বিকম্পি্ 
করিয়া কাঠিতে,-আর 'এপ্রজ দ& বিক- 
শিত করিয়া! হাল! সেহালিও কান্সার 

রূপাস্তর-মাতজ !--তাছ1 কেবল বঞ্চনার. 

পরিচয়! সেছাসি দেখিয়া সহানুভূতি 

হয় না, কিন্তু কালার হইত । ভাই) 

তুমি, ব্দয়কে বঞ্চনা করিয়। হালিতেছ, | 
হাস-- কিন্ত কান্না তাহাতে মাথান || 
রমণী মরল। বলিয়া! কাদিতত ' জানে! 

ক।দিয়। হাদয় মুগ্ধ করে! ভগবান্ শিব 

সরলতার অতুল নিদর্শন | সতীর শব 
লয়! কীনিয়া কীদিয়া ফিরিলেন, । 

সরলতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দ্েখাইলেন, 
প্রেমের চরম সীমার চিন্ক প্রকাশ করি-: 
লেন। খর হ্দয়ের আবরণ দিতে যে ূ 

পট॥ পেকীদিয়াও কাঁদে নাঃ কিছু 

যেন! খাদে, তাঙার হর নাই_-অথবা. 
সে ধঞ্চক-_নিষ্ঠ,র 

অতুল আননে। চক্ষু অশ্রুবর্ষণ ন! 

করিয়া! থাকিতে পারে না। সেক্ষ- 

পীরের সরল! নায়িক! মাইব্যাও্! অতুঁগ' 
আনন্দে ভাসিয়! হার কা 

বলিল---. 

সা পাতে & 1001 ০.৯? ৪৮ শা 

টি [ 525-81530£ 

: সেকানা ছাপিয় উপর খের! 
কার্ধা। 'সেটরন পক সাধ প্র. 'না্স 

জী সা 
ক 



২৬২ আর্যাদরশন। 

শকৃত্তলাকে গ্রতযাখ্যানের সময় কাঁদাই- 

লেন, তাহার সরল হদয় দারুণ আধাক্ে 
আহত হ্যা সরলতার নুকচ্ছষি 

' ্ বাপ্নাকে র্েখাইল। ০শাপা মুগ, ধর্শতীত 
মম্পূর্ণ-বিপ্বু (ই কালার ইিগয় দহিতে 
লাগিল! কেবল রাজ! লৌকিক বঞ্চনার 

শিক্ষিত বগিয়। কার্দিলেন না! কিন্তু 

হুদয়ে কামার, চূড়ান্ত ছবিচ্ছায়! দিল। 

অহ্রীয়-দর্শনে যখন শীপমুক্ক হইলেন, 

সেইছবি বিকাশ পাইল, তখন বল 

কাদিলেন ! তখন সেই শকৃত্তলার অশ্র- 
বিন্দু জ্দয়ের গ্রতে।ক মর্ম-স্থানে "পুলের 
নায় আঘাত কগিতে লাগিল, সকল 

ভূলিয়া শকুস্তলার মেই কান্নার ছবি 
ছার হাদয়-দর্পণে দেখ! দিতে লাগিল। 

মেই অবস্থা কখন আর বিশ্বৃত হইতে 
পারিলেন নাঃ বয়সা * বিদুষককে 
ঝলিলেনস্” 

4ইতঃ গ্রত্যাদিস্ ্বস্ুন- 

মন্গুগন্তং বাবমিতা * 

স্থিত তিষ্তু| চৈতি 

গুরু-শিষো গুরুসমে। 

 প্রর্নৃষ্রিং বাশ্পপ্রকর- * 
কেলুষমর্পিত বতী-_ ; 

“অনি আুরেওযতৎ সবিষ- 
মিবশলাং দছতি মা৫।” 

আমি তাহার প্রত্যাখ্যান কৰিলে, 
গতনি আন্মীরদিগের অনুগঞ্ঠন করিতে 
চেষ্টা করিধে প্রকষসমান গুরুশিষা উচ্চে: 
য়ে “তিষ্উ' বলি তিনি দাড়াই 

সরা ফাপ্পকনুবিত দৃইি, খল বধাছে 

“যে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাছ। বিষাক্ত 

শল্যের নায় আমাকে দছন করিতেছে ১] 

শকুস্তলার সেই অঙ্তনিজ দৃটি' হত্বতেজ 
গ্রতোক শিরায় বিদ্ধ করিয়াছে তিনি 

সকল ভূলিভে পারিতেন, কিন্তু তাহা! 
ভূলিবার নহে-স্তাহ তাছায় হবধর় দধিত 

করিতে লাগিল। তিনি কেবল কীঙ্গিলেন। 

সে কার! পাপের প্রায়শ্িত-স্সরলতার 

বিমলাঁবিভ্ভাব ! এগ্দিকে যখন উভয়ের 

মিলন হইল,অতুল আনন্দ-উৎস অগ্রতিহ্ত- 
বেগে বু দিনের পর চুটিল। তখনও সেই 
কার !--শক্ুন্তলার ক$ অক্রুতে বদ্ধ 
হুইলচ জয় শব ও দম্পূ্প উচ্চারণ করিতে 
পারিলেন না, কিন্তু কেবল কারার 

সকল ভাব প্রকাশ হইল, তাহ! শত শত 

কথায় শেষ হইবার নঞ্চে, কিছুতেই তৃপ্ত 
হইবার নহে, ফেবল কান্নার পর্যযবনিত 

হইল! ছুত্বস্তের লজ্জা-প্রণয় সকলও 
সেই কাঁশ্রার ছবিতে দেখা গেল। 
কাদিতে কাদিতে বলিলেন 7-- 

“প্রিয়ে ! 

“বাম্পেন প্রতিকুদ্ধেইপি 

জয়শবে জিতং ময়। 

বত্তে দৃইমসংস্কার- 
পাটলো্মিষং মুখং |” 

ফে কামার যোহিনী ছবি দেখিলে, | 
মোহিত ছইতে হয়। 

“যত হালি তত কাম!) 

বলে গেছে রামশর্া 1 

প্রবাদটি অন্য । ধুবিরানবা গাধিলে, 

হাবির পরই কারা ভোলা, রহিয়াছে । 

) 



[ক যুব সাজা হত কামার * কাযা আছেই হাদকে। আবরণ উন্মো-: 
রি 

0| কািতে হাইবে ব্িয় !' ভূমি যুবতী, 
| অত হাগিতেছ,--কিস্ত আবার উহ্বার 
| শত গুণ কীদিতে হইবে 1 সময়ে কাদ-__ 
| হালিতে পারিবে: *% ১ 
| তুমি উকীল. বাবু কাদিতে শিখ, 
আসামী খালাশ করিতে পারিবে । কেন্ঘল 

| হামিলে কি বিচারকের দয়! হয় ? তুমি 
| দেশহিতৈধী কাঁদিতে শিখ--নিজের 

| ইষ্উ-সিদ্ধি করিতে পারিবে, ভূষি নৃতন- 
| ধর্-প্রচারেচ্ছ, কাদ,দগত তোমার কথা 

ূ | অনিবে। দেখ ক্ষেশব বাবু কাঁদিতে 

জানেন বলিয়াই, সাহার এত দলপুটি ! , 

| নবীন বয়সে হাসির কথাই ভাল 
| লার্গে) কিন্ত যখন বয়স হয়,তখন কেবল 

কান্না] শ্রণয়ের এ্কান্তিকতায় কান্না, 

| ধর্শোর ধরকান্তিকতায় টি ছঃখে তে! 

ূ | 

|| সেকার়া এ বয়সে: 

 খা-ছি 1! ন্ 
কিন্ত ঘাট” বলি--মিস্ী মহা 

গহাসি+ লিবিয়া ভবে যর্শরাখিয়াছেল:। 

আমার কামার কথা), যশের প্রভাশ। 

নাই । তবে কেছ কিছু বলিলে,উর্ঘাপংখা। 

কাদিব। আমি এই বসগ্থকালের রাত্রে! 
কালী কলম নষ্ট করিয়! তেল পোড়াইয়। | 

এত টলিখিলাম--কি কাষিবার জনা? 

নিশীথে নির্জনে কারান কথা লিখি 
যদি কাঁদিতেই হয়) তাহাতে" ক্ষতিই ব 

কি? হাসির কথায় কাবিলে লজ্া)কামার 
কথায় কাদিত্ডে আপন্তিকি? লোকের 

তে! বলিতে হুইবে--কাল্লার কথায় 

কাদিয়াছে! 

নৃঃ কুঃ রায়। 

নাস্তিকত। 

|. অতি প্রাচীন কাপ হইতে ভারতে 
| ধর্মের আলোচন! হুইয়। আসিতেছে। 

| স্থৃতরাং অতি প্লীন্ীন কাল, হইতে 
| এখানে নাস্তিকত19 প্রচলিত আছে।, 
| কিন্ত কথা এই, নাঙ্চিকণ্তা ভারতে 

| রিদামান। থাকাও জতিকন্তার কেন | কার 

৮৪ মির ক ০ বরং. নব 

প্রস্তাবনা । 

আমরা এই রূপ স্থির করিযাছি'। 
প্রথমতঃ | নান্তিকত$ জ্ঞান ও খুদ্ধি- 

সূলীয় এবং আন্িরুত] কগ্জন! ও বিশ্বাস- 
মূলীর়। সচরাচর সর্বালোকে কর্ন: 
বিমুগ্ধ এবং বিশ্বাম স্বারা চালিত হ্য়। 

গ বিশ্বাস ও হরদার প্.আতি 
জান পুতি তির 1 
ধানে 



| 
ূ ৮ স্মিত এসি বস লশস 

 ব্রাঙ্মাথ-জ1তিরই কার্ধ॥ ছিল) : 

সকল জান, বিচার ও গ্াতিত্য ব্রাক্ষখ- 

| জাতি-মধ্যেই আবদ্ধ ছি, 1 কিন্তু ব্রাধ্মগ- 
ৰা শক, এহরশে ধর্শ- পরী শ্রেষ্ঠ হইয়্] 

| ছিলেন. তাহারা যে: ধর্শ-শান্ত্রের 

| গারধধিপতা ভারতবর্ষে স্থাপন করিয়া" 

| ছিলেন, মে আধিপতা-বিনাশক মতামত 

ূ প্রচলিত ও প্রবল হইতে দিতেন ন1। 
| নাধারণ জনগণ অজ্ঞ। তাহারা বিদ্যা- 

0 লোচনা ও পাণ্ডিতোর ধার ধূিতেন 
ন1) হ্ুরাং ত্রাহ্গণ-জাতির মধো কি 

| বিচার চধিতেছে ও কি ঘটিতেছে তাহার 

| খবরও রাখিতেন না। বলিতে গেলে, 
ণ | ব্রাঙ্মণ'্জাতি যেন এক রান্দ্ে বাল 

| করিতেন এবং অপরাপর জাতি-নিচয় 

] ॥ যেন আর এক রাক্গোে বান করিতেন। 

| আাক্ষ-জাতি "মতি চতুর ।' যাহাতে স্বার্থ- 

হানি ছন্প, সেই নাস্তিকত। প্রবল হইতে 

| তাহারা কেন দিবেন ?৫ | 

| তৃতীয়তঃ 7 প্রাচীন শাস্তিকত] 
ফেবল তত্ব ও অধ্যাত্ম-বিদ্যা-মুলীয় ছিল। 

তত্ব ও অধাত্মবিদ্যার় তখন যে সমস্ত 

সত্য ও সিদ্ধান্ত শ্থিরীকুঁতি হইয়াছিল, 

সেইনামগ্থ সিদ্ধান্ত লইয়াই নাস্তিকত। 
ূ হট হইয়াছিল । এক্ষণে যেমন ইয়ো- 

| রোগীর বিরান, ইতিহাঁগ। সমাজতত 
1 পু, নাস্তিকতা ক্রমশ বল- 
1 [ পাপ্ত দকইতেছে। কার. ফলে 

ূ 
ূ 
] 
ৰ 

রি /৫, 

॥ 
7 

: স্মখবা- শিক: গ্রপালীহ। 
ক 
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5164)09) তর্ক অবলম্বন করিয়! থাকিতে; | 
এখনকার কালের. প্রতাঙ্ছ অথবা | 
বৈজ্ঞানিক 1009019.7৩৮ 8০ 

90:০16160 1190)00) প্েণলী-গন্ত তর্কের ৰ 

লহায়তা প্রাপ্ত 'হইয়] সম্পর্ণতা লাত | 
করিত'না1। নুতরাং তখন নাব্তিকত। | 
অতান্ত ছূর্বাল ও অনম্পর্ণ. হইল) 

এবং আত্তিকতা! বিপক্ষীন্ন হর্বলতা | 
নিবন্ধন শনৈ পনৈ রর্ধিত ও সম্পন্ন | 
হইত। | | 

এদেশে নৈয়ারি বকতর্কসপদ্ধতি (04০81- | 

, 091 0 10903091%9) প্রায় সম্প্প ছিল 

বটে, কিন্তু শুদ্ধ সেই তর্কপন্ধতি যথেষ্ট 

নঙে। বেকন যে উদ্নয়ন ”%(. 77000- 

0৮৪) তর্ধপ্রপালীর পথ 'প্রধর্শন 
করিয়া গিয়াছেন,সে তর্কপ্রণালী প্রচলিত | 

না থাকাতে, নৈয়ায়িক পদ্ধতি যে পমন্ত | 
বাক্য তর্ক-মূলীয় কেরিত, সেই সমস্ত | 

বাক্কো যদি অনতা ও ভ্রান্তি মিশ্রিত; ৃ 

থাকিত, মে ভ্রম-প্রমাদের আর নিরসন! ূ 

হইত না। সুতরাং মে তর্কে যে] 
সিদ্ধান্তহইত,তাহাও ভ্রমসষ্কল থাকিত । 

মকল বিষয় সম্পূর্ণ পরীক্ষ করিয়। | 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রণালী টড ূ 
প্রঠলিত ছিগ নাঁ।  এক্ষণকার ইউরো | 
পীয় বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ পরীক্ষা প্রণালীতে | 
(705 98855 142800৫) ঘেষন 

| মাস্তিকতা। ও লহ্াযতা প্রাপ্ত হইল. | এক দিকে 'একিটল. আর্য দিকে বেন : 

সক কালে নব্ডিকতা হা: আই. পড়ায় পাকে) পা্ঠীর ফালে দের ; 
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৯, এ০-২২--২-স্সি ই 

| টাল কিতেন, নখ 

হইত। 'অক্গপাষ ব্যতীত অন্য গঙ্ধতি 

কেছ জানিত মা । ইহাতে এই গ্োোষ 
ঘটিত, .যুপগাক্া (11519: 2:970150) ও 

সিদ্ধান্তে য়ে-জারি ধাক্ষিত, তাহার আর 

পণীক্ষা' হইব মা) কৃতরাং সে লমন্ত 
ভরান্তির মিন হইত ন| 

চতুর্থতঃ | নাধ্ভিক বলিত্] পরিচিত হওয়! 

অত্াস্ত স্বার্থ ছিল! যে দিকে বছ- 
লোক, সেক শ্বাডাধিকই ভারী হয়, 

অনা দিকে বাহার থাকেন, তীাছার! 

সুতরাং বহু গোকেরস্শার্থ হুইয়। পড়েন। 
নাস্তিকতায় বিপরীত দিক েনভারী 

হইবে, তাহ! পুর্বোলিখিত কারণ-ত্রয় 

বিবেচনা করিলেই অনায়াসে বুঝ। 
যাইতে পারে; সুতরাং নাস্তিকের সংখ্যা 

অতি অল্প। এঞক্সনা যাহারা নাস্তিক, 

তাহারা একঘরে? শ্রতরাং অবভ্ঞ। ও 

স্বণার পাত্র। এন্সপঙ্ছলে নাপ্তিক-নাগে 

পরিচিত হইতে কে-ইচ্ছা করিবে? 

প্রাচীন পোপাণ্ড প্রভৃতি ইয়োরোপীয় 

| দেশে যেমন নভিকপদিগকে একেবারে 

| অগ্নিদগ্ধ অথব! অন্য প্রকারে নিহত 
| করা হইত, * ভারতবর্ষে যদিও তত দুর 

ছিলনা; কিন্তু এখানে নান্তিকেরা যে 

| নিতান্ত অবজ্ঞাপাজজ ছিল, তাহার আর 

| সন্দেহ নাই। যেহেতু, প্ররগ অবব্জা 

* কাসিসির পিপিনসকি পোলা, মাততিক' 

বলিয়া ব্তিতত অনি হয়েন। বকোটলের 

৬০৪ 0185 5 

| ২৬৯ প্র 

স্বাভাবিক, ইহা কেহ নিবারণ কৰিতে | 
পারে ন1.। 

তাহা অপরাপ4. শে খাটে 
আমর। ভারত/রর্ষ-সন্বদ্ধে যা! বলিলাম, | 

রথ 
কারণে ভািতবর্ষে না্তিষ্কতাঁ প্রবল | 

হইতে পারে নাই, অনা দেশেও সেই | 
মস্ত কারখ প্রায় বিদামান ছিল। | 
প্রাচীন কালের সমস্ত কারণ আমর! | 
নির্বর করিতে অশক্ত হইতে পারি? কিন্ত 

যাহা প্ররটিত হইল---এগুলি যে প্রধান | 

কারণ 'ছিল) তাহাতে নাগ্গ সঙগো নাই। | 

এবং এষ মমন্ত কারণ যে অন্যানা দেশে | 
খিরদামান থাকিবার সম্ভাবনা, তাহাও 

এক প্রকার নিশ্চিত। 

ব্রন্থাপ-জাতি ন। থাকিতে পারে, ক্ষিত্ধ 

ত্রাহ্মণ-জাতি স্থলে অন]ানা দেশে পুরো । 

খিত্জাতি বিদামান ছিল। এবং মে 

পুরাহিত-লান্তির কার্দয এ প্রভা ঠিক 

্রাহ্মাণ-জাঠতর নায় ছিল--ইয়োরোপীয় 

ইতিবৃত্তে ইঠ1] বিপক্ষণ প্রতীহ হন. 
ইয়োরোপে নাপ্তিকতা এক্ষণে মিলক্ষণ | 

প্রবল হুইয়! উঠিতেছে।। তাহার মহ! 

মহ! পঞিতগণ অনেকেই এক্ষণে 
ভিতরে ভিতরে নাগ্িক। সমগজে 

সকলে নাস্তিক-নামে পিচ না'দিলে ও) 
তাহার] মধো মধ্যে যে জগ, মতামত | 

৯ 

প্রকাশ করেন, তগ্মধ্য নাঁষ্তিকত| : বেশ 

অন্যান্য দেশে 
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প্রচ্ছন্ন দেখা যান যেন সাহস করিয়া ৃ 
বাহির হইতে পারিতেছে না। ইংলীয় | 
সুশিক্ষিত জান-গণ ' এক্ষণে” অনেকেই | 
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নাস্তিকতা ইংলণ্ডে এই কপ কাধ্য | 

করিতেছে উহার কারণ এই, ইংলণডে | 
বিদ্যালোচনায় সর্বসাধারণে অধিকারী । 

বিদ্যালোচনার যতই বৃদ্ধি হইবে, নান্তি- | 
কতারও তত বৃদ্ধি হঈবে। নান্তিকত| | 

দ্বারা ভ্রান্ত ধিশ্বাম সকল বিনষ্ট হয়। | 

ইহা! ভ্রম ও মিথ্যা বিশ্বাস হইতে সত্যকে | 
আবিষ্কার করে। সুতরাং জ্ঞানা- | 
লোচনার যঠই বৃদ্ধি হইবে, ততই | 

নাস্তিকতারও বৃদ্ধি হইতে থাকিবে । 

প্রচলিত ধর্ম ও বিশ্বাসের মধো যাহ! 

কিছু অসতা ও ভ্রান্ত থাকে, তাহাই 

নিরসন ও নির্ণয় কর! নাস্তিকতার কার্যয। 

এরূপ কাধ্য যদিও কঠিন ও অপ্রিয় বটে, 
কিন্তু ইহা কখন অনিষ্টকরনহে। ইয়ো- 

রোপেষে সমস্ত মহাজনগণ * নাস্তিক- 
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দামে অভিহিত হইরাছিজেন, তাহার 
[স্কান ও ধর্শ-জগতের সংস্কার রিয়া 
| গিয়াছেন। তাহার! ধন্ব-জগততে এক এক 

! ুগাঞর উপস্থিত করিয়াছিলেন । তাহার! 

ধর্দের অবনতি : সাধন ন1 করিয়া] হার 

| উদ্নতি-সাধন করিয়! গিয়াছেন। তাহার! 
স্াহাদিগের পূর্ববর্তী মছাদনগণের 
পন্থায় বিচরণ করেন নাই, কিন্ত তীক্কারা 

নিজ-পন্থাস় চলিয়া এক এর মহাজন 

হুইয়া গিক্বাছেন। তাহারা ধর্শ-জগতের 

অজ্ঞান-রাশি মন্মাজ্জন করিয়া গিয়াছেন। 
আশ্চর্য এই, লাস্তিকের! ধর্ম-জ্রগতে 

কাস্, গেলিলিও, 

পগিতগণ জ্ঞান*অগতে তেই কার্যা 

করিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম-সংদ্কারক-গণ 

নাস্তিক-ন!মে অভিহিত হইয়াছেন, আর 

পদার্থ-তত-বিদ্গণ প্রত. পঞ্চিত-নামে 
পৃজ্য হয়া দ্বাছেন। কিন্তু উদ্দেশ ও 

কার্য ধরিতে গেলে,ছেই দলই এক শ্রেণী- 
মধো পরিগণিত হইড়ে পারেন। ছতরাং 

ছুই দলই নমান পুঙ্গার্থ ও প্রতিষ্ঠা- 
ভ্াজন। চা 

অনেকে বলিয়া থাকেন, নান্তিকের 

| রায়কেও নাস্তিক বলির! গিয়াছেন। টি 
সাধারণ-জন-গণ কাহাঁকে নাত্তিকত বলেন, 

ৃ তাহা উদ্লিখিত নাশ্যিকদিগের : নাষ ধেখিলেই 

| প্রতীত হইবে । সাধারপ-জন-ঈগ াহাকে 
| নাস্তিকতা বলেন,' আমরাও নাস্তিকতার সেই 
চু রপ সাধারণ ভাব গাযং বিবরণ দৃক +চেষ্া 

«টি 
রা না 

চা 

করিব ) " রি 
£ - রর ৃ 
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যেকার্ধয করিয়। গিয়াছেন, কোপার্ণি” | 

নিউটন, প্রস্ততি: 

পাবে, কিন্তু ! 

২৬৪ 

উদ্দেশ্য অথব! ভারা 'নিষ্টকর না হইছে 
দা হাটের এর 

বিপরীক, নট প্রাচার কিনা" র্-বনধান 
শিথিল করিয়া দিতে পরেন ) এজন! 

তাহাদিগের মতামত অনিষ্টকর হইতে 

পারে। এতগুররে আমর] এই বলিতে 
চাই যে, সত্য-প্রচারে জগতের কোন 

তানি হইবার সম্তাথন। নাই। এ পর্যাস্ত 
সত-প্রচারে জগতের কোন অনিষ্টমাধন 
হয় নাঁহ। মানব-্লমার্দের একপ সংর- 
ক্ষণীস্পুক্ষি আছে, এরপ স্মন আছে 
যে, তগ্মধ্যে যেন্ূপ জান ও বিশ্বান 

প্রচলিত থাকুক না কেন, তাহ! মেইন্ধপ 
জ্ঞান ও বিশ্বাসে সংগঠিত হইয়া! উঠিবে। 
এবং পৃথিবীতে তাহাই ঘটয়াছে। সক্রে- 

| টিপের পরবর্তী কালে কি গ্রীসের ধর্ণা 

ৰ 
ৃ 

সময়ে উিত হইয়া ধুতে প্ষগেক | 

. 85451 8 রা | 

জগতের ক্ছি বিশৃঙ্খল! হইয়াছিগ?. 

ৃষ্টান-ধর্্-প্রচারের পর ইউরোপীয় 

ধর্ম-জগঞ্ের মত॥মভ পরিবর্ঠিত হওয়াতে, 

সামাজিক উষ্ট না অনি ঘটছে? ূ 

প্রটেষ্াণ্ট ধর্ম হইতে রোমান্ কাথলিক- ৰ 
গণ যে আশগ্ক1 করিয়াছিলেন, সেই দর্দ | 
স্থাপিত হইলে;সমাজ-মধ্য কি সে আশ- | 
কলার কোন কারণ ঘটয়াছে? মানব- সমাঞ্জ | 
চিরকাল চলিয়! আপিতেস্ে 1 তাহাতে | 

যখন যে প্রভাব পড়িয়া, সেইরপে' ] 
চালিত ও শংগঠিত হইয়া? আসিয়াছে। | 
বাস্তবিক নাঁছাকের! ধরু-গুতের 

গেলিলিও, ও নিউটন্।, কাযা জয়ে । 
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ক ধর্ব বিনষ্ট করা নার্িকতার কার্ধ] সমাজের ভরানন্ পাপাচীর ও নিষ্ঠর | 

অরেহে। কিন্ত প্র হ ধর্মী, দি, তাহা নির্ণর | বাবহার গুনিলে, বৌন্ধ-ধশ্বার সমাজ | 

রা নাহি'কতার ডা এক এক | কম্পিত ও লোমাঞ্চি5 হইয়। উঠে। এই 

কধর্ে অমংখা মতামত ও বিহ্বল প্রচলিত | সমস্ত মিষ্টব পাঁপাচার যখন ইস্চিবৃততে | 
কাথাকে। সেই সমুপায় মতটমত ও বিশ্বান | পাঠকরা যায়, চখন তান হঈটতে থাকে । | 

'য়ে অভ্রান্ত, এমহ কখনই হইতে পারে | এরপ পারলৌকিক সমাস 'অপেক্ষ। খৌন্ধ-| 
. না। এই সনস্ত অহামত ও বিশ্বাস | দ্িগের অপারলৌকফিক 'মমাজ শত গুণে | 
৪ পরীক্ষা করাই নান্তিক্ঠাব কার্ধা। | শ্রে্ট। পরগোক্ে বিশ্বাস করিয়া সমাজ ূ 

নারি কেবল বিগার করিয়া দেখিবে, যেরূপে চপিতেছে, পরলোকে অরিশ্বাস ূ 

অমুক মতট সত", কি সহ্য নয়/ এই | করিয়া বরং সমাজ তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট- | 
ঢ বিশ্বাপটি অন্ত, কি অভ্রান্ত। এই পর্ধান্ত | রূপে চলিঠেছে | বাস্তবিক সম'জ 

, নাস্তিকতার কার্য। এইরীপ পরীক্ষায় ঈশ্বর-ভয়ে, কি পুরলোক-ভয়ে চালিত 

এ ধরি না্তি51 দ্বাথ1 একটা ধর্পোর | হয় না| তাহার সংগঠন ও সংরক্ষণী | 
| সমুদায় অংশও পরিতর্ভিত হইয়া] যায়, | শক্তি স্বতন্ত্র *। ৰ 

| এবং পূর্বাকাব অপধশ্ম অনেক দুর মতা- | প্রচলিত ধর্ম-মাত্রই নাঞ্সিকতাকে | 

পথে আইসেঃ এমন কি, যদি এই | ভগ্ন করে। কারণ, নাস্তিকতা-_ধর্মের ৃ 

| নান্তিকতা দ্বায়া একটী পুরান । হিন্দুধর্ম খ্ীর ধর্দুকে ূ 

সমুদায় পরিবর্তিত হতঁয়া অনা একটী | ভয় রা না, কিন্ত নাস্ভকতাকে ভয় | 

দুঙনংধর্্-রপে উদিত ছর,ভাহা। হইলেও : করিবে । খৃ্ীয় ধনু, ্রাঙগধ্টকে ভয় | 

সমাজের, কোন অনিষ্ট শম্ভাবিত ৰ করিবে না) কিন্তু নাস্তিকতাকে ভর | 

ূ ! 

| করিবে। ত্রান ৃষ্টীর ধর্মকে ভয় | 

ধর হইতে বৌন্ব-ধর্পেরসথষ্টি॥ পরীক্ষা | করিবে না, কিন্তু নান্তিকতাকে ভর 
! কয়া দেখিতে গেলে বৌধ-ধর্মা িন্টু- করেষে। অন্ধকার আলোককে ভয় 

ধর্টের অন্পূর্ণ বিপরীহ। এমত.'কি | করিবে। অভ্ঞানত] জ্ঞানকে ভয় করিবে। 
প্রকৃত খৌধর্থে গ্লারলৌকিক খিশ্বাস | ভ্রান্তি সতাঁকে ডর করিবে গুছ 
পন লাই ! কিস্তু পরলোকে বিশ্বাসের উপরে যে সময ধর স্থাপিত, 
অবিষ্াস করায় কি তৌ-ধন-সমাজে: তাহ অবশ্য ্ম-বিশিই হইবেই হইবে), 

হইতে পারে না। ইহার প্রমাণ, হিন্দু- 

নাতি ভবে ইউরোপ 
টক্যাখলিক-যমাজে পাপের: ফ্ছি মোচন ৃ 

রা? বব 
ইত ক ঞ বি 

সিটি, ূ 



| 'জসিন,২২৮৮ । | 

ঈ পায়ে। সেই জন্য সেইসবিশ্বাসের উপন্বে 

| যে সমস্ত মতামত স্থাপিত)তাহাও আব্তি- 
| বিশিষ্ট হইখেই হইবে । নাভ্তিকত। 

ধর্থের শাখা, প্রশাখা ও মৃলদেণ 

সকলই পরীক্ষা করিয়! দেখিতে চাঞ্বে | 
জভরাং তাহার সহিত ভ্রান্ত ধর্থের 

বমির উঠা অসম্ভব । আ্রান্ত-ধন্ম, নাঝ্টি- 

কণ্তাকে গালি দিয়া হটিয়। অইসে। 

নাভ্তিকতাকে দ্ববা করিয়া পরাজয় করে। 

অনা ধর্থের সহিত তুলনায় দেখা যায় 

যে, প্রচলিত ধর্থের মতামত পরীক্ষ। 

কর নাস্তিকতার কার্য)। 

বৃদ্ধি ও জান ইহারতান্ত্র। এইজ্ঞান ও 

বুদ্ধি যে পয্লিমাণে বিশুদ্ধ ও মার্জিত, 

সেই পরিষাণে নান্তিকতা বলবতী। যে- 
খানে বুদ্ধি প্রখর", নান্তিক 13 সেখানে 

প্রথরা । যেধানে জ্ঞান সম্পূর্ণ ৪ বিশুদ্ধ, 
সেখানে নান্তিকতু!ও সম্পূর্ণ এবং 

খল মম্পূর্ণ নির্ভর করে। নান্তিকত! 

যেখানে পরাছিত হর, বেখানে হয় বুদ্ধি 
| অন্ধ হইয়াছে, ন! হয জ্ঞান ফাস 
রহিয়াছে। 

তাই বলিয়! অতস্ত বুদ্ধশ্বীল পণ্ডিত. 

মাত্রই যে নান্তিক' হইবেন, তাহা নখে । 
ৰ নিউটন্, ও বযেল্ প্রদ্থৃতি, বৈজ্ঞানিক 
ৰ পঞ্ডিতগণ লান্িক ছিলেন না? কিন্ত 

] | লাপ্লাস। লাগে, ইউলার্ প্রভৃতি পঞ্চিত- 
| গণ নান্তিক ছিলেন! ইহার কারণ, 
রর হারে হুদার ও বিতাযিত-, 

স্পা ৯ শিপ আক পিজা ৭ পিসী পলা পিতা পাপ পি 

দ সি ১51 

ল 

্ ন 2 প্র তা মল 

হৃতরাং, 

বিশুদ্ধ। হান ও বুদ্ধির উপরে নাস্তিকনার 

১৯২, এ 

রূপে নির্ণয় করিয়াছেন ।* . তিনি বলেঃ 
যে বনিক সগিতগ্ধ লাণ্তিক নাহল: 

 উন-তাঁিণীগীজে 
ববাধর অভ হইয়াছেন, তাহ নান *- 
তায় লইয়া যায় না? কিন্ত রা 

ফণা এই, যে সকল বুদ্ধিশীল পণ্ডিত 
বিশ্বাস-গ্রবণ নহেন, অর্থচ ধর্ম পন 

তত্ব-জিজ্ঞাস্ হছইয়াছেন,তাঞারাই নাঘ্ি-, 

কতায় উপনীত হইয়াছেন। নিলে 

এমত৯? ঘটয়া থাকে যে--অনেকে। 

মত্তান্ত বুদ্ধিশীল হটয়াও, লান্তিক হছয়েন 
নাই। তাহান কারণ এঈ,হয়--ঠাহার] 

অতাস্ত শিশ্বাস-প্রবণ। না হয় তাহারা 

ধন্ধ সন্ধে বিচার করিতে ইচ্ছা করেন 

নাই। বেঝন্ যেমন বুদ্ধশীল ছিলেন)! 

তাহার কলনাও ভদ্বশ তেজন্ষিনী ছিল। 

পতঞজল বুদ্ধিশীল ছিলেন বটে, কিন্তু 
তাহার বিশ্বাস-প্রবণ 1, ভক্কি ও ক্ল্পন! 

তেন্গন্বিণ। ছিল, বলিয়া, তিনি কপিল- 
মতে সায় দিতে পারেন নাই। তিনি 

এক যোগশান্্রের প্রণেত। ছইয়াছিলেন। 
তীঙার বিশ্বাস-প্রবণত। যোগশাস্ম 
আনিয় দিয়াছে। 

অভ্রান্তরা গ্রন্ৃতি কষ্তিপয় মৌলিক | 
অভু।পগমে 

সু র্ 

* 719 0798 874 চু, 180০8 [যা 88 

(709 800 8909181 ০ যা ঙ 

যা 0৩দ৪]] 2). 20. 

১২৮৫ লালের কারক বাসে: শানে | 
রর বিন বর" গাসক পর বধ 1 

কণাদ মীম'ংসায় | 

সম্পঙ্গ ছিলেন বটে, কিন্ত তিনি বেদের | 

বিশ্বাম স্কাথন, করিয়া 

| 
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বণ ৫ ৃঁ আর্মাদার্ম। অআ[।গিন/ ১২৮৮) 1 

| কাস্তিকত্তায় আসিতে পারেন নাই।, | ভুলন। করিলে প্র্ীহ কুইয়ে যে, না্ি- | 

ূ এ বন্পনা ওবশবার্ের উপ 
[| হপ্রচলিত ধর্ম স্মাপিত। প্ররটলিত ধর্মে | মুলীয় বিশ্বায় । নান্িকভার মৃল-ভিন্ি-_ | 

ৃ 

এম্প পদ আপাশম্পপারীিলল টাক্প এপি শি পিস্তল স্পাইসি 

ৃ 

॥ 

| খমানুমিক প্রকৃতি ও স্ব বের, উপরে | কতার মতামত গরিশ্বায়ন্যন্ল ভি 

সনে তা নান্তিকত। মি ,করে। প্রকৃতিক। প্রচলিত ধর্থের মতামত 

অধিকাংশ নকগের মূল-ভিতি-কল্পনা ওগ্অন্তুমান- 

দেখ! যায়)কাল্পনিক মত ৪ বিশ্বাস সকল প্রতাক্ষ-জান (০5199 ঠ)০স10686) ও | 

অত্যন্ত হদ্য” এবং অনায়াসে কল্পনাক্ষে | ডে কার্ট যখন তাহায় দর্শন-শান্ত্র মারন্ত 

&আরু&ঈ ও মোহিত করিতে পারে, তাহ] | করেন,তখন তিনি সকল প্রচলিত মতামত 

প্রচলিত পর্থমে গরথিত আছে। কট ভাব | অগ্রাহা করিয়াও সর্বতর্কমূলীয় কতিপয় 

£নান। রিষয় ধইতে গৃহীত হইছে । আদি-বিশ্বাসের উপর আস্থ! স্থাপন 

পরে সকলকে একত্রে সম্বন্ধ করা | করিয়াছিলেন। এই সমস্ত মূল বিশ্বধ 

| হইয়াছে। ইহার! পরস্পর সংলগ্ন অগবা | সেকল্প জ্ঞানের নিদান-ভূত ? তম্বযতীত 

11 সঙ্গত হউক, আর নাই হউক, তাছাতে | প্রতাক্ষ-ভ্ঞানও অসমন্তব। সেই সমস্ত 

[ক্ষতি নাই। তাহারা লোকের কল্পনাকে | বিশ্বান তর্কের মুলস্বরূপ। তদ্বা- 

11 আকর্ষণ করিতে পারিলেই,যথেষ্ট হইল । | তীত তর্ক সম্ভবে ন।। যাহার! সকল 

রঃ প্রচলিত ধর্খের এই সমন্ক অনলত | জ্ঞানের মূলে, তাহাদিগকে 'অগ্রাহা 

॥. 8 

রর এল গ্মামাদিগের উদ্দেশ নছ। প্রচলিত! 

ট ৯০ পা রি, চির, ইন), . 

| কত্ত দুর.কাল্পনিক ও অগ্র/হাঃ তাহা | উপরে তাহার সমুদায় তর্ক প্রতিষ্ঠিত, 

পলিশ শিশিশিদি পাপা তা 

কা ক পাপ শসসপাক্র 7 পাট িশিস্পাটিশিীশিশািটি উন হিপিদ। 

মি 

| পর পর সঙ্মিত আছে। বে সমস্ত ভাব | তরনিদান-ভূত কতিপর মৃল-বিষ্বাস-ঘাত। | 

| 
] 

] 

মতামত ও বিশ্বাস নাপ্তিকতা পরীক্ষা! | করিয়া জ্ঞানও দীড়াইবার স্থল পাপ] 

| করিয়া! দেখে, তাহাণিগের স্বসঙ্গতি ও | না। সুতরাং নাভ্তিকভা এ সমুদয় | 
৫ 

| 

যৌক্তিকতা গরাদর্শন করে এক্কং তাহার) ; অগ্রাহ্য করে না। যে প্রত্াক্ষ-্ঞানের 

্ষটাক্ষরে প্রদর্শন করে। ইয়োরোপীয় | সেই প্রতাক্ষজ্ঞানও এই সমস্ত মূল | 

প্রচ়্িত ধর্শের পরঙ্থরিক'ভাব্ ও ন্বরূপ- | বিশ্বাসের উপর স্থাপন । এই গ্রতাক্ষ- | 

অনাদি কত দূর পরস্পর অসঙ্গত, তাহ। | ভান দ্বার! ষে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত | 

রণ 
/] 

] 
] মুবিখ্যাত নিজ প্রার্শন করিয়াছেন । | হওয়া যার, নাক্তিকত! তল্সাত্র গ্রাহ্য | 

| অনা ধর্মের, নিত তুলনায় আমর] | কচর। তদ্ব'তীত অন্যান্য কন! ও | | ৃ 

[.মতলাই। “বিত্ত, ইহার / 1 এরুবারে 

ছি খর্ম-মত, ও. নাই; এ খা 

£ ৮৭ ০] টি 272 ৬ তন ইল লিও নিন খ5122১9৯১45-::-৯ 
শাহ নু শি ১: পনি 1 ৫ ৮ 

বলিতে গারিগনাস্িকতার তন ধর্প ও | বিশ্বাঘ ইহার অগ্রাঙ্থ। যে. পর্বাস্ত | 

প্রতাক্ষ-হান মায়, সেই পর্ধ্যককই ইহার | 

বীমা । সে গতি, অতিআ্ম রুরিম্াটহ! | 
কষ্গুনার বিশাল বাগে অনর্থক জর, ৰ 

চা বা বই ১ ধ নু ৮ চে । 

সি রি হে 5 ্ রি রঃ চো ৷ 
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পা পাপা পাপা পপ 
০১১১১ 

এজ সিন নর 

প্রত্যক্ষ-জ্ঞান যে.কতিপর. মূল বিশ্বাস 
| গ্রাহ করিয়াছে।সেই কতিপর হল বিশ্বাম 

[দেখিয়া আস্তিকের] তর্ক করেন যে, 
ৃ ঘখন বিশ্বাপ বাভীত মানব চলিতে 

| পারে ন!, তখন আমর। ' বিশ্বাসর 

ূ বিরোধী কেন হুইব। তাহারা এই 

| র হৃ্ পাই বিশ্বাপের উপরে বিশ্বাস 

| ধর্তব্য করেন। 

আনিয়া, ধর্মকে আনংখা,অসঙ্গত বিশ্বাদে 

পরিপূর্ণ ও ভূষিত করেন। যাহা মূল 
| রিশ্বান নহে তাহাকে৪ তাহার! মুল 

| বিশ্বান বলিয়া! ধরিয়। লয়েন। তাহার! 
| এক বার শ্ছ্ন পাইক্সাছেন যে,নাক্তিকের| ও 

| কতিপয় মুল বিশ্বাস গ্রাহথ কক্ষেলও 

| সেই নুরে তাছাদিগের খধন্ম-মন্বদ্ধে 

| যাবভীর বিশ্বাসকে মুল-বিশাসের সঙ্গে 

র এই লইয়! নান্তিকের 

ূ সহিত আন্তিকের বিবাদ উপস্থিত হয়। 

বিশ্বাস-_-গাহারা প্ররষ্পর ও কোন 

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত অসঙ্গত 

(হইবে না। কিন্তু বাঁছ। ধাহা দুল-বিশ্বাস 
| নহে, তাহার পরল্পর এবং 
| সর্কাবিধ প্রতাক্ষ-ক্ঞানের সহিত * সঙ্গ 
|নষ্টে। সে সমস্ত থিশ্বাস, আহ্িক- 
| দিগের কল্পনা-বিদুত্তি তমা । 

ূ 
বিশ্বা"সগন্ধে বাহ বগ] গেল, অসনান 

| ও কমন বন্দে ভাছ! প্রযুক্ত ছইবে। 
নাস্তিকের এই কতিপয়, দুল বিশ্বালের 
| হু যে অল্লাংশে অনুমান ন্দাছে। গেই 

| গ্মোনের ছত ধনিয়া আস্তিকের) তর্ক 

নান্তিক দেবাইয় দেন যে' যাহার! মূল 

(করেন মে খন ৃ শ্লাহিকেরার করনা | : 
এ হি ১ 

বের হ চ 
" দুরাশাশিনর ২. ও রী এ শীতি, 2201 ৮০ ০১১১০ আও ০১০১ সপ দ৮০১৯১৩। * 91... 700 4 শত, 

রর ১000৮৮89 0, টি ৪৮: মি 

ৰা 

নী 

,গ্রাহ। করিতেছেন, তখন কল্পন। কখন ২ 

অগ্রাহা হইতে পীরে না। তাছার! এই 

হুর পাইয়া একটি রাজা? 

কৃষি করি! ব্যান? ,এই কনা-সমুদার 
অতাস্ত গুন ও মনোহর । সুতরাং 

তাহা সাধারণশ্ফনন্গণের সহজে চিত্ত 

হরণ করে। সাধারণ-জন-গণ তলিয়। 

দেখে না ঘে; এই নমস্ত কল্পন। অত্ান্ত 

অনহ্বন্ধ ও অসঙ্গত | ইহাদিগের 

সহিত'ফানব-লন্ধ কোন জ্ঞানের সঙ্গতি 

নাই। কি পদা্থভন্ব।' কি বিজ্ঞান, 

কি ইীঁতভাস, সর্ধ বিদাই শুই সকল 
কললাস টিউক্সাকী | শান্তিক্তা আনি হিল 

দৃষ্টি সহকারে এই সমস্ত কল্পন| পরীক্ষা 
করিয়া! দেখেন ॥ পরে ইথার্িগের 

কৃত্রিমতা, সপ্টি-কৌশল ও অলীক্তা 

দেখাইয়। দেন। 
প্রতাঙ্ষ-ভ্রোন-লন্ধ মিদ্ধান্ত সমুদয় 

নাভ্িকহ'র ধর্ম ও বিশ্বান। প্রত ক্ষ- 

প্রমাণ ব্যতীত নান্তিকত অন্য প্রমাণ 

গ্রাহ্য ক্ষয়ে না ।সাক্ষা তান (55108085) 

ফ্বশ্য প্রত্াক্ষ প্রমাণের অন্থভূকি। 

প্রত্যক্ষ-প্রমাণের বিরোধী অনুমান ও 
কল্পন! নাস্তিকতার গ্রহণী্ নছে।, সফল" 
জন)বিশ।স ও অনুমান এক প্রতাঙ্ষ প্রমাণ 

সবার ইহ পরীক্ষণ! করে “সই পরীক্ষায় 

যাহা রক্ষিত হর,তাহা গ্হ্ণ'ক। তে নানি, 

কতা সন্কৃচ'5নহে। তাহ। আদরের সহিত 
5 

গ্রহণ করিয়] থাকে । কারও) নেই-জ্ঞান . 
ও বিশ্বান ভাহায় সব 17. 

ডি, এতে শিপ, |. 

৯০০ আব পিস্তল পিজি পপ | পি টিএহসস াওজ্পাসবুডিিল্প্ত » ৬. 

জপ ৬ 

পলি 
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খু? 
০০০০ 

আর্যাহর্শন | 
7588588 নট ৃ 

আশি, ১২৮৮! 

| ৃ 
দিল্লী। | 

ূ 
01৮ ০৫ যে ৪০৩% 

গঁ ক চে 

]/0,)8 1001)95 0? 0920 6100 01793, 

| দিল্লী ! ভার-কীর্তি কলক্কঅঙ্গন 

| রাজমাভা |! আনি কেন ছুঃখনীর বেশ? 

কোথা তব অরিনাম পূর্বা-নুত-খুঁণ 

কোণ” সে উ্রখন্য-তত্ব তগ অ.শষ? 

শুনা ভব ক্রীড়া কুঞ্জ, প্রমোদ-ভবন 

গীাসগ পীশাম খখলি মহন পল, 

ভগ্ন-শেষ সৌধ-মাল। হায় বে সেমন 

"্মশানে বিকীন্ন, ভগ্র নৃ-মুণগড মকল। লু --০----, --- শী 

। €0781109 98101, 

ৃ 

| 

দিল্লী ! মানব-ভাগা-পরীক্ষার গল ৷ 

প্রন্োক ভূশখগ্ড তব পথিত্র পাবন, ! 

স্বাধীনত] রঙগতৃ্মি সমাধি-ম গুল | 

বিগত কালের সাক্ষী গৌরধ-কেতন। 
অতীত-কালের ক্োোতিআননে ঠ্োমার 

শির, কৃ কেশগাল--কলক্ষের ভার। 

যোহিনীমোহন দত্ত । 

৷ হিন্দুমাজের প্রচলিত বঙ্গীয় বিবাহ প্রথা । 
(পূর্ব গ্রকাশিতের পর ।) ৰ 

ৰ 
ঙা 

আমাদিগের সমাজে কু-প্রথা এত দুর 

বন্ধমূল হইয়াছে যে, বিবাহ করিয়! পরি- 

খারবর্গের রগপোষণ কর! দুরে থাক্, 
আপাতত বিঝাছের প্রয়োজনীর বার 
| নির্বাহ করিতে অক্ষম হইলে ও, অনেক্ক 
্ ( দির্ষোধ বাকি: বিবাছ করিয়। জগতে 
| হঃখের জোর্ত বন্ধিত করে 

| অনেকেই জানেন-_ আমু দিগের দেশে 
| গহন অনেক লোক আরে, বাহাদিগকে, 

্। দি বিবাহ করিতে ইন্ব। তাহার! 
কলা বিচাছে ইক পার: (উদ্ছাৎ, 

কনা! বিক্রয় করে ) এবং পুত্রের বিবাহে | 
টাকা দিয়া কনা! করের করে। এই | 

শ্রেণীতে অনেকে সম্পত্থিশালী ছাছ্ছেঃ | 

কিন্ত তাহাদিগের বংশ-গৌরব ছান ূ 

হওয়ায়, এই প্রন্কার উপায় অবলগ্বন | 
করিতে বাধ্য হয়। 'কিন্ত এই ত্রমীর | 
হীনাবস্থদিগকে বিধাহ করিতে দেখিলে, | 

কি যনে হর? বাতুল তিন ভাছাদের | 
উপদুক্ত অস্য উপাধি খানেবণ করিছা। | 
গাওয়া ছূর্ঘট ছয়। 8৯18৭ বদর | 

ক! ভোন জুল. ওণয়ে | 



রা ঢা 

| জীবনের কা আবাহিত করি 
যখন মন্ত্র কেশ রাশি ধ্ ও দন্ত-গুলি 

প্রাঃ ভিঝোধি ছল, তখন মনে মাধ 

| হইল আবী: নাম খুডাইতে হবে 
বিবাভ কারক বা্গ!লী-তী লমকৈ নাঙহিক 

করিতে হউবে।-জধ বিগ! বিবাহ, হতে 

পার্টর ন' বালির তাবিলৈন বে) ছটা 
উপায় আছে? প্রশ্নঃ বাস্ত বাটী ও 

৪18: শিধা 'মিফষর-ডুষি মাত্র যাছ। 

সম্পচহ আছেঃ ত্াহছ।ই বিজ্রর় কবিলে 

ক্ছুটকা হইবে দ্বিশরতঃ কিছু ভিক্ষা 

| করিলেও অবশিষ্ট সংগৃহীত হইবে। 

| এই ছুই উপায়ে টাক।' নংগ্রহ করিরা 

| বালিকার পিতা 

৩।৪ বংনবের একটী বালিকা যুটিল। 

মাতা পর্থ-পিশচ। 

| টাকা হইগেই তঁংহাদের হইল। তাহাতে 
[মেয় বাচুক আর মরুক? হুগরাং 
| বিবাহের আববাদ] কি খালিক যোধন- 

"থে পদ,পঁন করিণীর” পূর্বেই হতভাগ। 
| লীলা! খেলা শেষ করিয়। নিরশ্রয়া মলা- 
তাগি"ী বাগিঞাকে 'অনষ্থ-হুঃখন্দাগরে 
সিক্ষেপ করিয়া দীবনের সাধ মিটাইল । 

নির্দে/যী' সরল " বারিকা। ভ্াদন-শূর্বা 

| পিঙ্ানমাতারী অনু ধরছে বিবাহের বরই, 
প্রাপ্ত হবার পুধেই বিধব-.বালিকা- | ৃ 

(গপ্পেখিতের মায় এক একবার 'হাগকিসি | 
হইর়। আবার গাড় মিরার ভিত হয়] 

বসে সন্লাপিনী হইল ইধা-ীবনৈর 
সাধ দম্পতি ব-ঠোস? দুধে গেগ, 
উরি: দা বালি কাহবেধবে গৃথের 

ইত বু নি 
সদ পা. ঃ হর 

শত ৯৯ শি০৮৩ ক 

সি ০ 

'উৈতনা নাই-দিষত ক্ষনে উন্মত-শধযের | 

ভিখাস্ছিনী |: সৃকস্জি অ একার রবী 
আইফোন করে থে লনা এপ ০ 
ছি পিতীতাামের + উনি | বং ও 
চ০০০০০০০০১: ৯১৮8 ০০০১ 

ঢু 
ল 

শপ শানু ত ৫ রি নব 

এ 85 

নছাগাদিগতে লছকাযে নাঃ ছে, 

ফেসধা আই) ঝাল? এ, 

বিধাহের রমঠ। » রণ করিগাছে, সেট 
সমাজতে বাঁপিব 1 এ সমাজ নিক 
হবয়-শৃনা পশ্ডবং-সে সমাজ জগৎ হটে 

বিলীন হউক-লো সমাস অন্তুমান ক 

গর্ভে নিহিত ভউক) তাচাহইলে জগত্যৈয 

গাপ-পন্ক কিরৎ পরিমাণে বিদুরিত হবে| 
বালা-বিগাহ বঙগী॥ বিণাছের চত্থ 

দোষ।১* এই প্রথর ফল যে কউদুথ, 
ভয়ানঙ্দ ওব্ষিমঘ,ভাহাচিষ্ু।শীল বান্টি ৰ 

মাতেই দেখিতে পাইতেছেন। বালক” 

দিগের ক্রীড়া-বিধাহ দেখিয়া আম] 

সে) কিন্তু পাঠক বদ-দেশের বাল]. 

বিধাহ কি বালকদগের আাড়।তবিথাছ 
মপেক! অপিক হালারন? বাপার £ 

শত সহত্র শুণ নিট কাণা নে 2 বালা, 

বিবাহ বঙ্গসম: জে এএটী বিষম শি 

এঠ বিংমঃ বীজোত, পন্নবু ক্ষ গে ক, শট | 

বিষমর কগের উৎ “ভি হয ভাগ] অ্তাযত ] 

পাঠ?-নাবেই দেখিয়া গাকিষেন- খন"! 

সমাঞ্জ প্রতিদিন; প্রতি মুছে সে 
বিষনয় ফল 'আংশাদন করিতেছে । কিন্তু ূ 

অপকারি হা অনু বে অক্ষ। দমে গর 

গুমতা বম আনেক মহাস্ানিনির; ] 

কুকুর প্রীতি বিধাহবইর ০১১০ ছু 

দিগের বহর হজ 1 



বাগক-্বাদ্িকার বিধান 

মা্?, 

গাক্ষেন। 
আসে নেইরূপ। 
গাজীর ব্টুপিগের, আঞোধই প্রধান 
বিদেশ । ক্স তাহানের সামান। 

ক তায়োছের জন্য য়ে ছষ্টটী নির্দোষী 
উউরশগুনয বালবন্যালিক। চিন 

নিপতিত হল, তাহা জ্ঞান নাই, 
% শুদ্ধ আপনাদের আমোদ হইলেই হছইল। 

মণ্তম কিংবা অষ্টঘ-ধ্্যীর1 বালিকার সহিত 

& স্থামখ কি একাদশ বর্ষ-বস্ক। 'ঝালকের 
| বিবাহ হুইল! বালক ও বলি?) 

| বিধানের কি বুঝিল? বিবাহ ফাহাকে 

বলে, বিধাহ খাইতে ছয়)কি পরিতে হয়, 

লোকে বিবা করে কেন,বিঝাহ করিতে 

হলে ফিকি করা আবশ্যক, বিষাহ 

| হইলে স্থামীরন্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রীর স্বামীর 

প্রতি কি প্রকার বাবহার কর] উচিত, 

তাহাছিগেঃ পরস্পরের প্রতি মলের ভাৰ 

দ্বিনূপ, বিষাহিত দৃক্পতি& ভবিষ্যৎ 

| কর্তব্য কি, এই লমন্ত প্রন ভিজ্ঞস। 

| ফরিলে,'আপনি তাহাদিগের নিট কি 

উ্নয় আশ। করেন? তাহার! বাক্শুন্য 

ূ হই াপনার মুখে দিকে চাহিয়! 

| ্ হিত্ব না চর লক্ষিত .হইর একটু 

হারিখে। পহিশত-য্যস্ক যুবক যুবতী যে 
[| বঙ্গল এছ উভয়, বিশেষ বিবেচন। 

[না বরিত্াঁ প্রধান, করিতে অক্ষম 
ক্যবদ্ধি বালক যারিকা)/ বৈ, মে থে! 
কন, লযর্থ 

৮৪8 টার খায় ফা কি 

চা নুহ 

টে ০০-০ 

দীবে। ইহার কে. 

টব ১9 নটি পক 

আগ 

বিভক করিধ। প্রথমতঃ বালকের 

গঠিত বালিকার বিবাগস্থিতীর ৪৪ ত্চণ”. 

বয়স্ক যুবক ব! বৃদ্ধের সহিত বালিকার 
বিবাহ। আমর! গ্রথগতঃ বালক ও 
বালিক্কায বে বালা-বিবাহ হয) তাছায়ই 
দোষ-গুপের বিষয়ে হই. একটি কণ! 
বপিব। বঙগীর় বিবাহ একাপ্ত অবিচ্ছেধ 

হওয়াতে ভুরি ভুরি আপু ঘটনার 
উৎপত্তি হইয়াখাকে। অতএব শৈশবা* 

বস্থায় কুমারমতি যালক-্যালিকাদিগকে 
এরূপ চির-শৃঙ্খলাবন্ত করিলে ভবিষ্যতে 
যে কত বিধময় ফল উৎপন্ন হইবে, 

তাছা। অদানাসেই . অন্থধিত হইতে 
পারে। অকাল-মৃড়া,ঃ অকাল-বৃন্ব্ব, 

শারীরিক ও স্বাভাবিক ছুর্মলত।, 
কার্ষো স্বাভাবিক উৎসাহ, মানপিক 

নিষ্বেজত1 বাল্য-বিবাহের বিষয় পি. 

পাম। অজাত্চটরিত। অক্রত-্নানা, 

চির*মপরিভিত ছুত্চী বালক বাণিক। 

যাখজ্জীবনের অন্য সংযোদ্িত হইল; 
অনিইাদপি অবিউতর-য়পে পবিত্র প্রণয় 

শৃখগে আবন্ধ হইল। 

অন্োর হখ। একপ খশ্ই সৎন্ধ জগতে 

আর কিছুই নাই? একশ হুনুড় শৃর্ঘন 

টে এ. বি মি 

? 

6১৮৮1 / 

২ ্ীটিটিটিটিি তি শিশাশীসাি কিপার শিশী শী কাশি টিপিপি শশা পপ শশী পিপি টি কিটিপ কপাশিশী পলাশ পি পিল শা তত ০০০ 

তাহাদের | 

একের কুখে অনে।র ভুখস্্একের ছুঃখে। 

আর কি আছে? বই কন রেখ 
হউক না, কেহ কাহাকে, পরি» 

তাগ কিড়ে গারিবে না! বাহার 
যহিত, বয়পহঃখ্তচানী হইয়া .. একজে. 
রী, ভা ছি মী, 



১ 

। ্ রঃ রঃ 
] 

ং 
পু) 

" আনি, উট 1 ৃ 
ষ 

0 

পরম্পরের উরিজা) মনের ভাব, বং 

পরন্পারের গ্রতি উদ্চয়েরই আরকি 

| প্রতি তহ তক: হরিয়া বিশেষ ফহর্কত। 
মঙকারে ০স্ীপুরুষ উদ্ঠয়েরইী পগক্ষা। 
করা জস্ীর ক্ষ্তরা বর্ছ। সঙ 
ইউকোপ গ আমেরিকার (007709112) 

ঝরকন্যা হীপুরুহশনর্বাচন- প্রথা" 

প্রচলিত খাকার় অনেক ভুখের কারথ 

| হইয়াছে। নে প্রথা গ্রচগিত থাকাতে ও, 
যখন সময়ে লময়ে যুধক-যুৰ হীগণ যন্ত্রণার 
হাত এড়াইতে গায়ে না, তখন বালা. 

| বিবাছ যে অনা হস্্রণার আকর, তাহ। 
| ৫কনান্বীকার করিবেন? বালক বালিঝ। 
হইতে বর়ঃপ্রাত যুবক যুবতী পর্যান্ত 
কাহাকেও বঙ্ষমমাজ দেখিয়া গুনিয়! 
খিবেচন। করিয়! বিবাহ করিতে দেয় না, 

দিলেও অজ্ঞান বালক-বালিকার পক্ষে 

বিবে$না সেরপ ওুয়তর বিষয়ের 

মীমাংসা বরা অসাধও অসম্ভব | বাল্য 
কালে জ্ঞান-চক্ষ উদ্মীলেত হর না, তখন 

| সকণে প্রক প্রকার অন্ব। বালক 
শ্যালিকা পরস্পর মিলিত হইয়| ক্রযশ 
| বর়ঃক হইলে আপনাদিগের খিপগ 

| বুঝিতে পায়ে। স্বামী স্ত্রীর কিংব। 
শ্রী খাধীর, মগোষত ' বহে) আুতরাং 
ভাঁহার কখনই, একত্রে “হখ, কাল” 

যাঁপম হরিতে পায়ে “না। 'বিভির- 
প্রতি ছুই -জন লো পরস্পরের প্রতি 

| আন হইজেপারৈ না । হার ভচার 
| ব্রহারের উপরে সযাষের কর আছেঃ 

০ 

৭. 

হু | রা অনযোর কাধ পা ঃ উতর 1 ॥ বুনে * দঃ ্ দীন; টু 
5:51, নু ্ পি রা রো ০ পা চারে কিরে ডিল 

০ পে 95058 তি 8০ সি ২ শি 8 শু নি. 8০ ১৫০০৯০৫১ দূ 

নী চির তে 
তে [রও টি দন টি, রন বি নি 

টি পি 

বীর হা | 

কুষঠিত হয় ন1। সুখের যৌবনে জাহারা 

যাবজ্জীবনের 

ন1) ঠ অনা কে 

ছু 

টুল 2 ০ 3০০৯ 

কো ৰ ৃ 
্ চু রম ৮ ডি 

বত মা ১ চে শি কী ০. উর" চা] ও 

্ ০০ ১৬৪০ 1 ০ রি 

৮১554 
এ 4 ৪০১ দাডে 2 মু 

1 আমাকে রা রত খে 
পাছছেল? চিন বর্জনযাজে কিউপায়ং ছে, 
শক. আআধদ্ধ হউদাতে। ডাহা অল | 

ইত্তের হজ মপেক্ষা কঠিন । এক-মগ 
মুই হিষ্ন কেহই সে শৃখগচ্ছেদে সমথ 
নছ্থে। মনেশান্তিন। থাঞিলে কীমন 

হর্বহ-ভার-স্বরপ হইয়া গড়ে। থে 

দ্রীবনের আমা অশীতি-ত্যীয় বিষগাজ 

বৃদ্ধ ও লালায়, সেই অমুলা জীবনকে 
তাহার] বিশঞ্জন দিতে কিছুমাহ 

সমস্ত সুখে জলাঞলি দিল, ঘগৎ তাহা" 

দিগের নিকটে জীর্ণ অরণ্যবৎ কো 

হইতে লাগিল । হ্রীজাঠি শ্বভাবনতঃ লজ্জা" || 

শীগা, মনেয় ভাব প্রকশ করিতে পারে || 

না) পাছে পৰিজ-দতীত্ধর্থ বিমর্জন 
দিতে হয়, প্তরাং নির্জনে বিলাপ, | 

তাহার এক" মা অবলগ্ন। সয়ে || 

সময়ে অসহা যন্ত্রণা সহা করিতে না 
পারিয়া অনেককে জীধন পর্যথ শেষ 
করিতে হয়। ষেকুল-মান স্বন্তা ধ-হুলত 

লঙ্গা]! এবং সতীত্ব-রত স্ত্রীলোকের ভূষণ), ৃ  
ভাহাও দির্জন দিয়! নিত গণিকা-ৃদধি [|] 
অবলহন করিও গদেখা মাড়) কিছ | 
পুরুষ ছাধীন। পে হঠাৎ ুখ-সাগকে, রা 

বিলক্্ন দিতে পারে, [| 
উপায়ে দাগ 

তোগেক টা কে / বা আনে মু 



টিটি টিন 
০০ রক 
২৭২৭৬ | 
পি, টিটি রি 

পাদর্জদিত । মনে শাস্তিং ফেশনম'ত্র নাহ । 

স্কাত্তেগন' হতভাগা সরধযস্থগাঁহাশক সু, 

'আ(দেন্বীব আরূধণায় এ!ং বোন কুল্টার 

স্টতমট্বধ গ্রণয়ে অ।সকা হইল সাম না 
ক্কাকৃ-প্রসার জন্য এক হন শিক্ষিত শান্ত, 

জ্ঞ ম্বজান যুবক অন মদ/প/য়ী, নির্লজ্জ ৪ 

'নি লম্পট । 
রণ 

গা 

স্ব 

ঁ 

৮ টি 

১২ 

০ কা রাহা 

পাঠক ইত! আমার লয়ানাশসুত 

কি ইহার যাখগা আছে, হাহা আপনি 
ওক্কটু ডে্। করিলেট 'দখিতে গাইবেন। 

কলিকাহাদিশ্ববিদালয়র রদ্াগজও 

উপাধি-পাবী পনিদ্ধ ছাত-মগঙীর আলো 

আন্বযণ কক, তেখানেও ভু এব 

দোখতঠে পাইবেন। নামোরেধ কতা 

গত নভে, ঠরাং নাম কবিয়। দেপাইর। 

দিছে পারিলান না। যেন কেহ মন 

নাকরেনধে,সক্ণের গ ক্ষেত এ্রেইরাপ 

ঘট) অনেকের পক্ষে নৌভাগ-ক্রমে 

শুভ-আনধাও ভইয়াগাকে। বালাকাল 

হইতে আ্ানংলত ত্বাঙ্থোর পক্ষে বিষময়, 

ইহ! চিকিৎসা ত্জ্ পগিতগণ বিশদ 

রূপ গ্রানাণ করিয়াছেন । শবীর বেশ হু 

গঠিত না হইছেই তাহার ক্ষর আরস্ত 

হওয়ায় শনীর্বভাবত$ই ছূর্মগ হয় 

পড়ে। সে সঙগগে সঙ্গে মানমিক 

দৌর্বলা সিরা উপস্থেত হয়) বুদ্ধি-বৃত্তি 

ও ল্মরশ-শতির গ্বাভাবক গ্রাখর্ব। নঃ। ৃ  তাহু। 

| হয়) হৃভরাং নাল। প্রকারন্রাগ জাবিয়া 
&/হতভাগংকে বলপূর্বক আক্রমণ, করে। 
না 

1 

কার্ধদর্শন | 

২ 
| 

২০ পািদপীশিসি 

আন্বিন, ১২৮৮) 

বিদুরিত করিয়া দের়। ব্য শক্ষা 

শেষ না হুষ্টতেই বালক-বয়সে হতভাগা 

পিত) হইঙেন ! শহ সং ক্েশের সাত 

আ% একটী সংযুক্ক হইগ। অভাগ্ার 

চিন্তা-হরক্ে আর এগ্টী ঢেউ আলিয়। 

গিশ্ত হটল। পরিশার প্রতিপালন 

কবিতে হইবে, পুরগণক্ে শিক্ষা প্রদান 

করিতে হইবে) পিতা কোন প্রক্কারে 

জামার পঠোপযোগী বায় নির্ধছ করি- 

দ্েছেন ঃ কিন্ত আমার পুগণেদ ভরণ- 

পোষণ ও শিক্ষাপ্রনান তাহার পক্ষে 

সঞ্তর। হুর ংপাঠুপরিভ্যাগ করিয়! 

চাকরী করিত হইল। তাহাতে আথার 

আজকাল চাকুরী যোগাড় কথ! আ£শর 

খিষন দায় । আতর কাল এলে পাল 

করিলেও ট।কায় চুইটার দরে খ.টিতে 
হয়। নান। প্রকার রোগ এবং ছশ্চন্তর 

অকাল মৃত্টা আয়! অহাগার জীংন 

অসময়ে হরণ কগিল। নিরাশ্রয়া 

বিধবা ও পিতৃণীন শিগুগণকে হুংখ- 

শোতে ভাসাইয়া দিল । পিতা মাহার 

অপরিপকাবস্থায় যে সন্তান উৎপর হয়, 

তাহয়াও হুগঠিঠ হয় না এবং 

আজম রুগ্র হয়। সুতরাং তাহাদের 

ভীবন যে অতীব শোঁচনীর হইর। পড়ে, 
বলা বাহুগাস্মাত্র ৭. শারীরিক 

বুশ লিন: 4 'শ 

ূ 
ূ 
ৰ 

অঙ্গদৌঠব না! হইলে বুন্ধিৃতিও পরি” | | 

পৃষ্ট হয় না. এবং মানধ-দে€ শ্বভারতঃই'] 
টছজভাগোর বিদ্যানিক্ষার , সময়. এই | হীনবন“হইয়। পড়ে, এই; আপথিগুষ্ট ) 

র চস, অভাবনীয় খ্গি উপছিযা- কা ঝা কটি দ্যা বনি কের 
[৬০০০৯ শত এপি 

ই 

তার জীবনের সমগ্ উচ্চ ভিল:বকে || 

শ্ম 

শপ পাপ পা পপসপপ ৮ পপ পস্পী সী পসরা পপ পপ ২ ্ াম্০প৯ তা নে শর হু ্ স্পন্প শপ ০ 



নি নু দঠ পল 8৭ এ পি ১৪৮৭ শ গরুতে 

্ ৪ 

| গ্যাঙ্থিন, ১২৮৮।  " 

হীনবল, রুমনকায় ও, নিতে হ্টবে। 

তাহাতে মণু-যাত সন্দেহ নাই । আমর 
সর্বদ1ই ঝালাবিবাছের এই বিষময় 

ফলটী প্রতাক্ষ দেখিতে পাই। এক 

বঙ্গঝামীর! স্বভাবতঃ ক্ষীণকওন় ও হীনবল 

চাহাতে মাধার এই কু-গ্রথ। প্রচলিত 

থাকায় জামাদিগের শাতীরিক দৌন্ধা 

ক্রমশই বর্ধিত হইতেছে। হবতরাং এ 

গ্রথা। গ্রচলিত থকিলে বঙ্গবামী- 

দিগের একেবারে কর্ণ হওয়া! অসম্ভব 

নহে। এই প্রথা পহিবধর্তিত না হইলে, 

অ.মর! যে কথন স্বাধাণতার অমৃচময়। 

রমস্বাদনে সমথ হইব তাহার, [িন্দু- 

মত্রও সস্তাবন। নাই। 

৮ শিপ পাশা শত 

পতিত 

২ শাশাশ্িিশাত ৯ শিশিস্পাশিাশীঁ শশী সিপ্পিসীপপীটী 

এক দিকে 

দংসারে 

তাহা! মনে করবেন না। 

জামে দ, পুন্রতক দৃঢ়কূপে 

আবদ্ধ কর! এবং সেই সঙ্গে কিছু লাভ। 

অন্যদিকে যত শী কনাদ/য় হইতে 

| মুক্ি ছয়, ততই মঙ্গল। আমদিগের 

দেশে বদ্ধমূল কুরীতিন্গুলির সহিত 

আবার নৃতন এঞ্টী আনিয়1, মিলিত 

হইতেছে, লেটাও অচিরকাল মধোই 

| যে দৃঢ়রূপে বছমূল হইবে, তাহাতে 

| ক্ছুমার নন্দেহ নাই ।, পুর্বে হীনা- 
| বস্থ হইলে সকল জাতিতেই বনেকে 

| কন]1রিক্র করিত কিন্তু 'আরিকাল 
সরুল রদার .লোকেই পু বিক্রয় 

বাবসা ্কারন্ত করিয়াছেন $ পুষ্থযাপর 

| নক্লেই কন্যা রিক্রয়কে সণ! কূরে.একিনত 
24০52 ১০-৭৮৬-০৬০৭-৯- ১৩ প্প্স্প 

2১০০০ 

জা ক্স 

অযাদিগের দেশে পিতা মাত যে 

নিঃস্বার্থ বাল্যবিবাহ মনু'মাদূন করেন, 

হইল। 

হট, তাহাতে ক্ষাত নাই) কিন্ত ষাছার 

ক্ষতিপূরণ-স্বর্ূপ টাকা পাহপেই হইল, 

পক্ষেই বিশেষতঃ 

পুত্র-িক্রয়ে ত্বগ। দূরে থাক, , নকলে 

€গীরব বহিয়। মনে করেন। আধ 

কাল পুত্র রঃ অনেকের পচ /একট 

বষ্পত্তি সই! * পড়িরাছে। পি? 
মাতার আবস্বামুন' রেট প্রায় পুত্েং দা 

হইয়া থাকে কখন কখন পাস মনুলারে* 

দং চুর হুইয়। থাকে। আঞ্ কাল 

চাক্খী এত মহার্থ হইলে 9, আম্চর্ষে।র 
বিষর যে, পণ কর! ছেলের দরদ সেই 

পরিমাণে ক্মিতেড়ে ন। মধো দিল 

কতব পাম-কর] ছেলের বাজার উদ্লানক, 

গণ্ধ হইয়া উঠিথাছিল। কিগ্ত আছ কাল 

আর লেরপ নাই। চাকরির ছুর্দশ। 

দেখিয়া মার লেকেন্ডদ্ধ পাশচায় না। 

| একণে বিঝ/ছের সময় কনা।াকর্তী প্রায়ই 

পাত্রের অবস্থা] দেথিয়াই খিবাহ দি॥। 

থকেন এপং বরকর্ধাও আর কণা। 

দেখেন না) বৈবাহিক কতটাকা দিতে 

পরিবেশ, ভাছ) জানিতে পারিপেই 

কন18 কুগ্প। হউক, অননহীন।' 

এ প্রথাটী এ্চ:লত ছওয়ায়। সকলেগ, 

অপেক্ষা ত,হীনাবঙগ 
তদ্রলোকের পক্ষে ভ্ষধনক বিপ্ধ, 

হহয়।ছে। তাহাদের মংস্পজে কনা? দা 

এক প্রকার অগস্তব হই7 পাঁড়য়াছে। €. 
অধিবরংশ স্বলেই পুর্বে ক কারণে 

(অথাৎ উপহার অর্থাভাব*গ্রযুক ) 
এবং 
বেক দগকে বযসছা/র্থাৎ স্ব দশ কিং! 

অন্যানা কারণেও হীন।বন্থ ভদ্র 



আর্ধ্যদর্শনি। 
বি 

“য়োদশ-ব্ীয়া কন্যাকে প্রোডবরস্ক | ভলবাসিতে পারে কই? ভালবাসিলেই 
| কু পাতে হস্তে অর্পণ 1 
ডো... বশবিথাহ বলি?  হষ্টবে। 

রন! উর্ভয়েই নিলা এ অন 

(পেরিণত-বস্ক হইলেই বালাববাহ বলা 

য় এ গ্রথাটী3 অগ্ান্ত দৃষা। 
রূপ প্রকৃতির লামগ্রম। ভিন্ন প্রণয় 

'ম্মাইতে পারে না, মেইরূপ বনধঃ-সাম্য 
প্রকৃতির সামগণা হয় না। বৃদ্ধের 

|ছিত বালিকা কিংবা য্বতীর,মনের 
রা এক ভইতে পারে ন1। ইছ স্বভাবের 

রুদ্ধ। সুতরাং বৃদ্ধ শ্বামী ও যুবতী 
ার্যার গ্রাগয় অপভ্ভব। এরূপ স্থলে 

'বধাহ পবিজ্র প্রণয় ও দাম্পতা-মখের 
ঠারণ না হইয়া অধিকাংশ স্থলেই 
টভয়ের পক্ষে ভয়ানক অহ্থথের কারণ 
য়া পড়ে। পিঠ] মাতা, কন্যাকে 
ন্ধ প্রৌঢ় পাত্রের হস্তে দি] কনাাভার 

তে পরিত্রণ পাইলেন কিন্তু'বালিক1 

[৭ স্গামীএ হত্তে পড়িতে ইংবে শুঁনিয়াই। 

দিতে আর করিল এবং কীদিরাই 
নীধলের অবশিষ্টাংশ শেষ করিঙ। 
1লিকাবরমে ভালবা নার্দিপ্রণয়,বুঝিতে 

লারিল লঃ) কিন্তু যৌবনাবস্থায় তাহাকে 

দেই স্বাঙাকিব্ট গ্রবলতা হইতে. কে 
জবারণ কঞ্জিতে পারে? ভখন বে 

প্রণয় ভালফসঠিবৃবণ । কিন্ব পিতামহ, 
ব্হস্ব বৃদ্ধের লহিত প্রণয়ালা টা 
কখনই পরিতুষ্ট হইতে পা না। বৃদ্ধ 

টা নেন কি যুবহী, পরা 
১৫০00 0 এ-৬ 2 পলা সপ 

রতে হর ॥| যদি ভালবানার প্রতিদান পাওয়! 

যাইত, তাহা হইলে পৃ্থবী শ্বর্হট্ত) 
প্রণর এর ছুলর্ডি পন্াার্থ «বলিয়া 

গণ্য ওহইত লা) তাছা। হটলে লোকে 
প্রণয়ের জন্য লালায়িত হউন নাস্্তাহা 

হইলে প্রণয়ে হতাশ হতভাগাদিগকে 

কদিতে হইত না। দম্পতিদিগের মধ্যে 

বয়সের প্রভেদ যত অল্প হইব, প্রণয় 
তত ঘনীতৃত হইবে । যুবতী বৃদ্ধকে 
ডালবাগিতে পারিল না, তাহাদিগের 

প্রণয়াশ! চরিতার্থ হইল ন1। বৃদ্ধ 
আগত] টৈরাশা সহ্য করিতে পারে, 
কিন্তু যুবতী পারে কই? দে অবশেষে 
অনন্যোপায় হইয়া অটৈধ উপায়ে 

গ্রণয়'শ। চরিতার্থ করিতে চে! করিতে 

লাগিল । তখন মে সহীত্ব-রত্ব বিদর্জন 

দির, কুলবধ-নান পারত্যাগ পৃর্ঘ 
কুলট।-নাম ধাংণ করূল। বৃদ্ধ হৃখে 

হত।শ হইয়া অচির-কাল-নধোই কাল- 

শ্নোতে ভাষিয়া! গেল । এই প্রকার 

(বধাঞের আর একটীদোষ আছে। 

বৃদ্ধের '্জচিং-কাল-নধে।ই ভব-লীল। 

সাঙ্গ কগিয়া অকাপ-্বিধবার সংখ্যা 

বদ্ধিত করিয়া থাকেন। 

আরও এক প্রকে. বালা-বিবাহ 
প্রচলিত আছে, সেটি পরিধর্ত,খিবাহ। 

অনেকে অধরাাবে বিবাহ করিতে || 

(পারে না, তাহা পুর্বে উল্লেধ করা 
ট ওয়ানী ভাধাকে প্রাগাপেক্ষাও |:গিয়াছে। কতকপ্রমি যহকিকিৎ থাহা ৃ 

র্ রি নি 2 
৯ ধু ধং & খুলা ২ , 

রঃ ৰ থাকে: 4] * শব. র্ 7 সী তু “টা - 
্ ্ ধু ৮ "অত এ রি রা লি বুশ রে 

শ রশ ঠা 
৯ ্ ১৩০০ ০১ 20৮24444৭ ' ধু 

পু ্ যত ০১] রঃ রি 
দি ঠক 

এশা 

আব্বিন, ১২৮৮ ন্ ূ 



/& 

আন্বিন। ১২৮৮। 

-ষন্ুষা-জন্োব সায় মিটাইলেন-স্-বুদ্ধ বয়সে' 

আইবুড়ণ'য খুচাইলেন-সর্ধান্স বিক্রয় 

করিয়। 'এক পাইখাল। প্রন্তত করিলেন। 
অপর কতগুলি লোক, ছর কাজ 

করিয1 কিং! বিনিময় করিয়া! নিবাহ 

করেন। পরিবর্ত-বিধাছ কিরূপ, তাহা 

ূ মকলেই অবগত আছেন। ই£1 যে এটি 

অভ্যস্ত চুষা প্রথা, ভাছ! সঞ্চলেই স্বীকার 

করিবন। হয়ত ৪৯ বৎমর ততাত 

ূ হইয়াছে্বিবৃহ হয় নাই, অথনাই। 
ৃ হ্থৃতয়াং সে সন্ভাবনাও ছিল না। হঠাৎ 

ৃ 

নু 

গু রর 

৯ 

দুর্গার ভাগা-ক্রত্ে সহোদর ভ্রাতা 

| কিংবা নিশ্রান্ত জান্মীয়ের একটি বাজিকা 

| হঃল। এই কন] তখন তাহার ভরনার 

| স্থল-্্াঙার বংশরক্ষার একন্বাতর আব- 

| জদ্বন। মহা আনন্দ,পরম মৌভাগ।,বিবাহ 
| হইথে। সেইরূপ আর এক হুতভাগের 
| হয়ত প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কিংব। অনা 
ৃ কোন ঝাস্সীয়ের একটী কন্যা আছে। 

ৰ সম্বন্ধ স্থির হইল, বিবাহ হইয়া গেল। 

| হতভাগারা পৌত্রের দৌহিত্রীর বয়স্ক 
ূ শিশুদিগকে বিবাহ করিয়। তাহারিগের 
[| বাকান্ফততি না. হইতেই ইহ" গন 

| পরিতাযগ করিলেন। কিন্ত হতভা'গণী 

| বালিকার উপার কি? তাহার] মাতৃ- 
| গর্ভ হইতেই বিধবা-+বাল্য-কালেই তাহা" 
দিগের জীবনের, সাধ নিটল । সংসারে 
হঃখই তাক্রদগের একন/যর সহচর। 

হুতড়াগ্য ব্্-স্যা এ প্রকার বিষবারও 

পুনরিবাহ অনুযোদন করে ন$। 
বিষবাসবেবাহ্ প্রচলিত ন থাক 

স্ব টি, ১ কি সি সি ভু ২ সিসি ্ 
মির, ০৩০ স্পীকিৎ সি নিক এ সন কাপ 

স্ 

বঙ্গীঘ বিাহ-প্রথা | 

পার নমঃ 

তে ষ্ঠ 

২৭৯. 
(এসএ ও তি সি সিসি 

বঙ্ষ-সমাজের বিবাহ গ্রথাধ ৪থ হোথ। 

গুরাকালে, ছিনু-মমাজে। বিধব1-বিবাছ 

প্রচপি তহি। তাহা, মারব দিগকে, 

নূন করি প্রমাণ করিতে হইবে ন1। 

পরমশ্রফাষ্পন বিাালাগর মহাশয় 

হাছার ভূরি তূরি পাস্রীয় প্রমাণ দেখায়" 
সম্পূনূপে মপ্রমাণ ক্ষরিয়াড়েন। 

আপাঠত কলিযুগ উপদ্থিত হওয়ায় 
বন্ধ আছে। অধ্যাপক মছাশয়ের 

আজকাল অধিকাংশই বিদ্যাুনা। 

অনেকেরই সুদীর্ঘ টিকি ও ফোট। দাত 

সরা; তাহারাই হিদ্দ-লমাজের বাবস্থা! 

দাতা ও নেতা। তীাহার। পিতাষহী 
কিংবা প্রপিতামহীর নিকট গল 

শুণয়ছিলেন যে, কলিতে হিধবা-বিষ/হ 

রহিত আছে। সুতরাং তাছাথেরও 

তাছ।ই বল চাই। বস্তত শান্স-দ্িগ 

ও যুকি-সঙ্গত কিনা তাহা বুঝবার 

ক্ষমতা লাই,কি প্রতিবাদ না করিলেও। 

শাস্ত্রে বুৎপাত্ত দেখান হয় না) শ্ুতরাং 
কোন মতেই বিধবা-বিাহ প্রচলিত 

হইতে দেওয়া হইগ না। বিধখ- 

বিবাহের অভ!বে সমাজে থে কি ভয়ানক 

ভয়ানক লোমন্তর্ষণ ব্যাপার ঘটেছে, 

এবং খমাঞ্জের কি ত্ুদিত শোচনীর 
অবস্থা ঘটিয়াছে,;তাহ। চি শীল বাসি. 

মাত্রেই অবগত আছেন।- প্রতিদিন 

ব্-সমাজেন.যে কত ভ্রণ-হুতা। ও ভ্রী- 
হত! টি চ্াহ1 কে গণন। করিতে 

পারে ? গ্রকাশো আমর] কিছুই দিখিতে 
কিছ গরু চা করিয়া 

২ ২৮১০ পিপিপি শী? পাটা” পপ কাবিন জং 
এ েসডপগ্য চর শ 

& ০০০ 1১ 1. ঈদ কীসিএি এ 



২৮৫ 
চে 

দেখগে। দেপিতে পা এ তন্নানক 

চিত্র 1 প্রচ্ছন্ন ভাবে কি ভয়ানক খ্বনিষ্ঠ 
কারা ৭ ১ ০ ব উলেনা 

পিগকে বিধবাশবধাহের প্রধান অন্তরায় 

বশিয়া ঠিরক্কর করিলান $ কিন্তু ছূর্ভগা- 

ক্রমে আদা উনব'শ শতাকির শ্ষে. 

ভাগের আুপভাতাভিমানী সুশিক্ষিত 

প্র রি এ? জণ লোনের মুখেও 

এমন কি টা এক খনি রা মূদিক 

পর্রিকাতেও ইছ।র বিকন্ধে এক আধটা 

গ্রবস্ক দেখা গিয়াছে । ধনা বদেশ। 

ধনা বক-দযাজ! তোমায় আপার মনন! 

বঙ্গভূমির কি আশ্চর্য গুণ! আমরা 

কাহারও ভাগ দেখিতে পারি না) 

* তোর ঢাকা থাক্ মৌর শবকিয়ে 
যাঝ” কি ওয়ানক ছু! থপর া হোম! 

সুধা) বড়াই হিতাঞিত জনি মাছে। 

ঠাহাছে আবার কণনতে পাট) সুশিক্ষিত 

পঞ্চ মভাত। ও স্ুশিক্ষার জে)াতিতে 

উনের অন্ধকার খিদুরিতু হইয়াছে; 

(িবোল হবি] এই মুশক্ষার ফল! 

০ই ধরি শিকার ফল হয়, তাছ! হইঠর 
মনি এমন "জিশিক্ষা। চাই ন1--আমি 

মজকারেঞহািলে সু হইব । না ইহ 
শিক্ষার কপ" নছেঃ ইছ) আম।দিগের 

তৃতু্ি বঙ্গছেশের মাঃ [গা আলাম । 

বশ. হইতে উৎকষ্ খাদ কমলা-পেবু 
২, টা বঙ্গের মাটিতে রোগণ কুন, 

নত 

রী 

আর্বাদর্শন | 

বারে অপুর্ব 

অর্থিন। ! ১২৮৮) 

খপেবু গ্মাতবে ।খআগি এক্ষণে দে. থিতেছি] 

আমাদের জুশিকিত বঙ্গধার, যুবকেরা ৃ 

ইউরোপীর অপূর্ব কমলার কলম বটে, 

কিন্ত ফলে গড়া হইন্না - পর়িয়াঙ্ছেন। | 
হচোঙঈগীদের গাঁয়ে জোর আছে, স্ত্রী্াতি | 
হীনবল। স্থৃতরাং সাহসী সুশিক্ষিত বঙ্গীর! 

যুবগদিগের আপনাপন বিক্রম ও বুদ্ধি- | 
মতা গ্রাশ করিবার স্থল হতভাগা; 

বঙ্গী। স্ত্রীদাতি ভিন্ন আর কি হতে পাঁবে?। 

আপনাদিগের শত সংশর আ্্ী'বিয়োগ | 

হটলে.শ 5 সং সুরই বিবাহ করিপরেন। | 
এমন কি, মরিধার আগের দিনও বিবাহ । 

*করী হইল) তাহাতে ফোন দেষ নাই। | 
তাহাতে আপৰি কণে কাহার সাবা? 

গে সমগ্গ “মাকড় মারগে ধোকড় হয়।” ] 

আর যত দোষ হতভাগ। বিবশার্জের | 
খিবাছের মময়। কেন তাহারা কি 

মানুষ নহে? তাহাদের জী!মেকি কোন ৰ 

স'ধ নাই? নাতাহারণ সুবান্থৃভবে অক্ষম [| 

একটা পঞ্চমওযীয়া বালিকা হিধ। হইল 

তাহার আর বিষাহু করিবার যে! নাই) 
কিন্তু অশীতর্বর্ষার- বৃদ্ধের বিবাহে কোন 

আপি নাই । সমাজের কি মহান্ উদার | 
ভাব ! একপ উদ্দারত] নহিগে বঙ্গনমাজ 
কি করিয়। উন্নত হইবে? 'ভাঁংষাতে 
এই” ঝাল-বিধবার চরিত বিশুদ্ধ খাক। 

কখনই সন্তাবিত নছে। এই প্রকারে দিন 

দিন যে কত পাপ. 'আোত, পরিষত্থিত হইর। 
বন্বৃভূখি ' প্লাবিত” কষািতিছে, তা &. 

৬০ পেপে হে সপিশাপসপাপী পাস ২7১১০ 

অন্ধ সমাজ ফ্েখিয়াঁও খেখেপী, আপনা" র 

দিখাতে আর খসিযাটা0- 
22 

কি কটা এপি 

রঙ ১ হি 
8 
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আশ্বিন, ১২৮৮ | স্বাস্থা। ২৮১ 
ছানি এ রি” হা স্বপন জার ৫. »০দ্য বস বাজ এ. উপ ওত আটক 4 জবা বিএ পা জা এ পি চর রস এরি হক । রাত পি টস, হা ৬ 0 পি মোর এ 

হতরাং বলা বাছুশা বে-বিধখা- | প্রকারে স্গাপেরই পৰ্ধী কিংণা ক্কামি- 
বিবাহ প্রচলিভ হইলে, সমাজের এই | বিকোগ .ভুকট/ল, স্ফলেই উপঘুক্ধ .পতী 
সমস্ত পাপ-মোত বিদৃরিত হষ্টবে এবং | কিংব! স্যাম গ্রহণ বাকিতে, শ্পাঁকিবেন। 

যেই সে সুখ ও শাস্তি বিরাজিত €ছইয়। | এই সমস্ত গামাছিক পরিবর্তন ভিন্ন বঙ্গ- 
আমাদিগের সমাজকে নব জীবন ওপান | সমাজ কথনই উন্নত হইতে পারিবে না । 
করিবে। বালকের সহিত বালিকার, | আমি আশা করি, হুশিক্ষিত'যুবক-মগ্ডলী 

যুবকের লছিত যুবতীর, প্রৌটের গহিত ; মকলেই  একাগ্র-চিত্তে এই সমস্ত 
প্রৌচারই প্রণক়্ সম্ভব। কিন্তু প্রৌ”ঢ়ুর | কুরীতি যথামাধা সংশোধিত: করিতে চেষ্ট 
সহিত বালিকার প্রণয় অশ্বাভাবিক। | করিবেন। এক্ষণে আমাধিগের কার্ষোর 

সুতরাং বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকিলে, ; সময়প্উপস্থিত হইয়াছে, এখন হইতে 
কাহারও পত্বী-বিয়োগ হইলে তিনি ! বিশেষ যত্্ ন1] করিলে) আমাদের সমাজ 
সমবয়ন্ক। অন্য বিধবাকে পত্ীত্বে বণ | স্্কত হইবে না--আমাদের দেশ টন়্তি- 
করিয়া উভয়ে পরম সুখে জীবনের শেষ । সোপানে অগ্রলর হুইতে পারিবেন । 

ভাগ যাপন করিতে পারেন। এই প্রীউঃ ভঃ। 

% 

পপ চাপ এ পি 

স্বাস্থ্য । 

আজ কাল আমাদের দেশে গর্ভত্রাব | গর্তত্রাণ ৰ চটবর পূর্ন গর্ভাশয়, কটা 

সচরাচর ঘটিয়। থাকে । সে দকলস্তলে । উরু ও বপ্তিদেশ কন্ কন্ করে। এই! 
উপযুক্ত চিকিৎসকের অনস্তাবে অনেক | অবস্থায় শীতল জল পরিষেচন। | 
অনিষ্ট ঘটে; হুতরাং গর্ভভ্রাবের টি 

চিকিৎসা! সামান্যতঃ ও সংক্ষেপে সকলেরটা সঞ্চারপাথং কীর-মুৎপলাদি-নিদ্ধং গাঁযারেখ| 

জান! উচিত--এই বিবেচ্নায় এ স্থলে । প্রঅংসমানে স-দাহ-পার্খ-পৃ্ঠনশুলা নগ্ন 
বৃত্তের গর্ভ-রক্ষ। জরিবার প্রক্রিয়া লেগ! | রানা মুত্র সভগাঃ স্থানাৎ শ্যান্চো- | 

| খা্টতেছে | পূর্ব-কবিত কারণে(১) | পক্ষানতি গর্ভে কোঠে "স্এরস্ততত্র | 
৷ ম্লিপ্ধশীতাঃ ক্রি: বেদনায়াং মহা” | 

(১) তত্র পূর্বোক্ত; কারণৈঃ | লহাক্ষদ্র-নহীস্যুক শর &। কণ্টকারিক- | 

| পতিষাতি গর্ভে গর্তাশয়-ক টা-বজ্কণ-বদ্ধি- | লিদ্ধং পয়ঃ শর্যরা-কৌদ্র-মিশ্রং পায়য়ে। | 
| শুনানি হকদর্শনঞ্চ তত্র শীতৈঃ .পরি- | মূত্র সঙ্গে দর্ভাদি-পি্ধং। আনাহে হিচ্ু- 
বেকাবগাহ-প্রনেছাদিনিরপচরেজ্জী ধনীর] সীবর্ভল-ল্তীন-বচা লিদ্ধং মুক্ত । | 
শৃত-ক্দীরপানৈস্চ গর্ভন্চুরণে মুহর্দছ ক্কং | শাকীর-্যান। ১ম অরযায় |... . 

১১৬ 



£ আ্ষিন, ১:৮৮। 1 
লইতে তি নিন হেভি পিসি ন পনর লি ০-৪০ 

আগুন ও শীল প্র প্ুলপার্দ দিবে | নবমালিকা-ফুল। মনঃধিলা, খুলা, | 

শুবং জীবনীয়া-সিগ্ধ ছুগধ খ্বান করাইবে। : রলাঞ্কন এই সকল চূর্ণ মধুর দিত; 
গর্ভ রগ ইতৈ দেঁণিলে, র্-নংখারণে | অবলেছন করাইবে, অথবা নাগ্রোধাদি- 
অন্য মুন্বমুঙ্ছু উৎপল-সিক্ঈ ছপ্ধ পান | গণ অথবা বট, মজুর, অশ্ব, ! 

করাটটবে। আব হঈতে, থাকিলে, পারব | পাকুড়, অজ্জুন) আত্ম, কেওড়া, চোর- 

৪ পৃঠদেশে বেদন। ও দা, রক্র-আব? 

মল, বায়ু ও মৃত্রেব বোধ হয়। এক স্কান 

হইতে অন্য স্থানে কুক্ষি-মধ্যে গর্ভ-মঞ্চএণ 
করিতে থাকিলে, কোষ্ঠদেশে সংরস্ত 

.হুয়। তাহাতে নদিপ্ধ 9 শীতল ক্রিম! করা 
আবশ:ক। গর্ভ শয়ে বেদনা 'বোধ 
হইলে মাধানী, মুগানী, যষ্টিমধু; গোক্ষুরি ূ 

ও কণ্টরকারি মহ সিন্ধ ছুগ্ধ, শর্করা ও মধু 

মিজিত করাইয়! তমেবন করাইবে। মুত্র | 

বন্ধ হইলে, কুশ-মুল কেশের মূল, 

শরের মুল ও বেণা-মুল সহ্ সিদ্ধ দ্ধ পান 

করান বাবস্থা । ধায় ও মল রোধ হইলে 

হিং, সৌবজ্জণ, লশ্ডন,ও বচ সহ দিদ্ধ 

সদ্ধদিবে। | 
'তান্ত রত-আাব (২) হইলে, গৃহ- 

মধ্য মুক্তিকা-পিও, মাজিঠ, ধাইফুল, | 
(৬৭০ আসল 

র কাটা, তেজ-পন্র) যাষ, বন-যাম, পিয়াপ। 

ৰ যা্টমধু কটক, কদস্বঃ কুল, গাব, শাল, 

ূ লোধ, সাবর-লোধ, ভেগ।, পলাশ, 

ৰ নন্দী-বৃক্ষ,--উহছার মধো যাহার যাহার ৃ 

ূ ত্বক ও প্রবাল পাওয়া যায়, তাহ! পেষণ ! 

| করিয়া ছুগ্ষের সন্ছিত পান করিবে। 
| অথবা নীলোৎপল, কুমুদ্, সৌগন্ধিক 

পল্মে-কাষ্ঠ, নীল-পদ্। শ্বে-পল্ম ও য্ি-মধু। 

্ পেষণ কনিন। হুপ্ধের সছিত পান করাইবে), 2 

অথবা কেওুর, শিঙাড়া ও শালুক বাটিয়া ৃ 
ৃ হদ্ধের সহিত কিংবা বজ্ঞ ডূম্ব,রের ফলের | 

রস ব1 তাহার কন্দের কবাথ পক্কছুগ্ধ সহ 

পান করাইবে। অথবা পূর্বোক্ত; ৃ 

ন।গ্রোধাদ্ি-গণের রসে শালি তগুল: 

পেষণ করিয়া শর্করা ও মধু মিশ্রিত: 
করাইয়া পান করাইবে, কিংবা বস্ত্রে | 

_। মাখাইয! আ্রাব-পথে দিবে। শোণিত ৃ 

সপ ্সপ্প্প 

1 

( ২ ) অতাগ* বডি রক্তে কোষ্ঠী- ূ আবন। হইয়! কেবল বেদন। হইলে,যষ্টি মধু 

গারিকাগার মৃংপিও, সমঞ্জাধাতকী-কুন্তম- | দেবদ'র ও পয়সা! (ক্ষীর কাকোলী)। 
রা রর ৮০৫৮ চূর্ণং, মহ ছুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে ; 
মধমাবলিছ্যান্ধথালাভ্ভং নাগ্রোধাদি-ত্বকৃ- | £, ৃ 

 প্রযাঁল-কর্ধং বা প্সস! পাঞগয়েছুৎপলাদি কং কিংবা হব্বস্তক, শতাবনী, পলা ৃ 

বা কশেকি-ৃষ্গ।ট- উনার হাযির ৰ 
| পরলোডু্ঘর-ফলৌদ ক.কপা:কবাখেন বা | পার়প্নেখ্ঠ উদেবাশীত্মক-শতাবরী, পরস। | 
স্কর।-মধূ-মধুরেশ শালি-শিষ্টং নাগ্রেধাদ- | সিদ্ধং ধিদারি-সন্ধাদি-সিশধং বা বৃহভী- | 
ধরস-পারপীতিং বা! বস্ত্রাব়বং বোনাযাং | ঘয়োত্পল-শতা বরী-সারিবা-পরসায। মধুক- 

স্ . অথাদষ্টপোদিত-বেদম্যাং | সিদ্ধং খৈবং ৪৬ উদ উপস 
মুজিব গস] +: শিং ' এয সাজা গর্টাপ্যাকে ইউস). টে 

7 
নি 

ব্যস 

না এসউ নরম বা পিপি খু 

5 টু, নু ্ রঃ - ও 
রম ঃ 



| আর্িন, ১২৮।  : 
ঃ এটা একশ সী ও ৬ পচ 

এ শর রি ৬০৮ আনার রিনি না পি জ্িজস্প ৬৪ গা ০ এ রশ টিলাইতররএ০-০৬, সি সি বিজ শর "০ ১৮ 
সরি স্থাি জিত ৬. শে 

জানত [শো শিপ সি স্ট ভিসি ই 5 তি 2 পন নাতে দুল অন্পানস তান সিন চে শক 

স্বাস্থ্য 1 

লে ১ শপ লেমন ৭ আন্পি আহলত পর আছ ৮৮ আকা "ছি ৩ চা 

২৮৩. 
স্পিকি সক সি স পি ভন ৪৬ দ্বার বত সানি? টিসি 

| ইন্থাদিগের কবাধ কিংবা বিছবা্রি-গঞ্জাবি' | বেধবারে (টা, ৫ মুলে রা ৰ 

| উলুখলে .বুমিবে না, জলে : ভ্রগাহন গণে উদ্লিখিত জ্রবা-সমূছের কবাধ কিংবা! 

বুহ্ী) 'কণ্ঠকারি, উৎপল, -শতাবরী, 

অনব্য-মূগ: পদ্ম ৪ হহ্রিষধুর কবাণ 
পান. করাইবে। শীষ এই * প্রণালীতে 

প্রতিকার করিলে গর্ভআাৰ না ছইর 

ক্রমশ বৃদ্ধি হইয়1 থাকে । 
চিকিত্সায় গর্ত-স্থিত হুইগে অর্থাৎ, ; 

গর্তআবের আর কোন লক্ষণ প্রকাশ 

| না পাইলে, বজ-ডুদুর ছুপ্ধের সহিত দিদ্ধ 
( গ্ররাইয়া পান করাইবে। (৩) 

গর্ভিণীর রুহাকতা-বিষয়ে মত্সা- 

| পুরাণে কশাপের কথিত উপদেশ-স্থলে 

লিখিত আছে (৪):--গর্ডিণী উভয় 

| মক্কায় ভোজন কগিবে না,বৃক্ষ-মূলে মর্ধবদ। 

রা করিবে নাবা! কথায় যাইবে না।; 
(০ এর ০০ ০ ৩৫৭০ ৯ জা ০০৯৫ লারা 9 ০৮৭৮“ সস ৫৮ এ ৯ সপ ৮ ০৯৯ 

শা 

৩ বাজতে চ গর্তেনোড়ুপ্র- . 
(৩) হু : দ্রবাকে সর্বোৌষণ শলাটুমিদ্ধেন পর্ন ভোবয়েখ। সুরত । 

(8৪) সঞ্চায়াং গৈব ভোক্তব্যং 

গর্ডিণা। বরবর্ণিনি ! 

(লা শত পপি 

শি ৯ পপ পপ পপ এত এ 

তত জপ 

বি. ৮০০ পপ সা সপ পপি পাপ পপও পল পট ০০০ 

করিবে না) শূলা গৃহে স্কাকিবে লা)? 
বল্মীক-ভতপে' থাকিবে না, উদ্বিগ্ন-চিরা 

হইবে না) নখ, অঙ্গার বা সম হান! 

ভূমিতে লিখিবে না। সর্বদা শয়ন 
করিয়া থাকিবে না, ব্যায়াম ভাগ 

করিবে 7 তুষ, অঙ্গার, তন্ম, অন্ষি ব! 
কপাল-ময় গ্রদেশে যাইবে না, কাকার ও 

সহিতত্ষপছ করিবে না, গান্-ভগ ত্যাগ 

করিবে যুক্তকেশ। থাকিবে না, কদাচ 

অগুচি হইবে না, কখন উত্তর ব1 আপর- 

শিরা, বস্তরহীন!) উদ্বিগ্ন? আর্র-চরণ! হইয়া 

' শয়ন করিবে না,অমঙ্গলকর কথা কথিবে 

সপ পি সপ 

না,অধিক হাপ্য করিবে না, মঞ্গল-কার়োে 
রত ছুইয়! গুরু-গ্রশ্রধ! করিবেন যি ধি- 

সম্পৃক্ক (চম্পচ প্রহ্ৃতি কয়েকটি 

করিবে, ৮8728 ও বাণ্ত-পুর্জন- 

 নম্বাহবাং ন গন্তব্যং বৃক্ষমূলেষু সর্ধদা। 
' নোপস্করেষ পবিশেখ মুষলোলুখলাদিসু । 

জলঞ্চ নাণগাহছেত শৃন্যাগ।রথচ বন্য | 
বল্সাঞ্বে ন ভিষ্ঠেঠ নচোদ্ধিগ্রদনা! ভগেৎ। 
বলবে নখৈভূমিং নাঙ্গারেণ ন ভন্মন1। 

 নশকালুঃ সদ] ভিঠ্েতরযায়ামঞ্চ বিবন্ধর়েহ। 
| ন তুষাঙ্গা র-চম্মান্বি-কপালেধু মমাবিশেৎ+। 
বঙ্জছেৎ কলহং. লোকে গাত-তঙ্গঞ্ 

১ 

দে এপস পর "১৭৯ আনা দস এ ০৯ রা ৬৩ জপ ই কস (1 চগেপ+০ ০০ দানা ৮ ও এপ, টি হও রাজ ২ এ 

' নামাঙগপ্যাং শবদেদ্বাচং নঢ হালাধিকা 

*স্ভখধেৎ। ! 

' ক্টু়াচ্চ গুরু-শ্র শষাং নি ঠযন্গলতৎপর1। 

। সধ্বোষধীচিঃ কোঞ্চেন বারিণ। 
স্পা 

সপ টি 

ন্ননমাচএরং | 

, কৃত'রঙ্গ। সুভুষা চ বাস্ত- -পৃপ্রন-হৎ্গর। 
 ভিভেৎ প্রমন-বদন1 ভ্ঃ প্রিশ্হিতে 

৮ &বরঠা। 

। দ্ান-শীল! তৃগীয়ায়াং পারিনা 
ৃ ঝজ্জতয়ং | 

( ন মুক্তকেশ। তিষ্টেত নাওুচিঃ স)াৎ | 

কদ।চন। 

| নশমীতোত্তরশিরা লু চাপরশিরাঃ কচিৎ। 
| ন বস্রহীনা নোস্বিপ্! ন চার্বলনা সম্ভী। 

ভি ১ পপ পপর 

! »ল্মাদনয়। বৃস্তা। গডেহলিন্ সন্রমাচ। 

.. নক্তমাচরে। ূ 

স্পপীপ্প্প প্লাস সাপ শাকালেস পা চা পপ পাস পা 

বলে) কথুঞ্চ জলে স্নান | 

শু 

৯৯ 

সপ তি 

চর 

মস্ত ওপ। ভবেং 2ুরঃ শতাবুবু'্ধি নংযুত) | 
অগণাপ1 গভন্পতনমবপ্লাতি ন ম্ংশগ2। 

ত্গা- দিলখি। | 
রঃ পি পর খাছ পি ২ | কিনি জানি পৃ 

র 
ং 
! 



৮৪ 

তৎপর হইযে,সর্কাদ] প্রানন্যদনে গ্।ধীর 

প্রিক' ও হিত রিষয়ে কা, গাকিবে 
দান-শীলা ও. তৃতীয়া তিথিতে পার্ব তা 

রাত্রি আাচরণ করিবে। এঈবপ স্ত্রীপোক- 

মাত্রেরই গ্সাচরণ করা উচিত 7 বিশেষ ত 
গর্ভিণী এ সকল নিরম বত্বে প্রতপাগন 

করিবে । তাহার যে পুর হইবে, সে 

শতায়ু ও বুদ্ধি-সংঘুক্ত হইবে। ইহার 
অনাথাচরণ করিগেই শিঃনন্দেগ গর্ভ- র 

পতন হয়, ইতাদি। এই নকল শিয়মই | হুর, তাহাতে মহ ন্গেহাদি ক্রিয়া! শ্বারা | 
গর্ভিশীর করণীয় । এই জনাই লামর 
পূর্বে জানাইয়াছি, আমাদের ধন্ম-শান্্ | 

সষন্যই হ্বাস্থ্রোব সহিত লংযত। ূ 

নবম ব। দশন মালে গর্ভিণী দস্তঃন | 
প্রপব করে (৫); এচাদশণাপ্বাদাশমাপে। 

1 
! 

গ্রনবকবিতেও খা যাযর়। তাহার; 

আতিরিকক হইলে, পীড়! বলিরা গণা 

করিছে হুইবে। ম্ুপ্রচাচার্য তাছাৰ ৃ 

চিডিৎপা-স্থণে শানশীষ স্বাশের দখম ! 

অধায়ে বলিয়াঞ্েন(৬) প্রসব কাল অীত। 
গালা এরাও রা পক ৬০ ও জা পি জা টা আর আস 

ভ 

(৫) নবমে দণমে ন'সি 
নারী গর্ত প্রহনতে। 
একাদশে প্বাদাশবা 
ততোইনাত্র বিকারতঃ॥ 

| ভাব-গ্রকাশ। 

রুদ্ধালকার্দীনাং 'পাচনীয়োপসংস্ক্ তাতি- 

রুপক্রমেত-যাবহে! মালা .গর্ভদা ভাব" “মধুকং শাক-বীজঞ্ পরমা! ন্ুরদার চ। 
স্তাহানি বন্তযদরশূলেহু গুরাণগুড়ং দীপ- | 

নীয়-সংযুক্তং পারধেদরিকইং বা। বাতো- 
পড্রবগৃহীতত্বাৎ আহমাং লীয়তে গর্ভঃ 
সোৌইঠিকালমবতিষ্টমানে। . ব্যাপদ্াড়ে 

ভাং মৃহ্না 
মে] ৫ ॥ আস 

২২১ ২০০৭৫৭ 

আর্ধাদর্শন |. 
৬ ইউ 

শন্কুপিবেত 

: মৃবলেনাভিহনযাৎ') বিষমে বা যানাসনে | 

। চ, ভং »ংহণীয়ৈঃ পয়োভিরমাংস-রটৈ- | 
। শ্চোপচরেৎ। শুঞ্-শোণিতং বাধুনাভি- 
। প্রপন্নমবক্রান্ত-জীবমাধ্াপয়ভাদর 

ৃ | মানং নাগোদরমিহ্যাছপ্ততাপ লীনবত 

(৬) অন্দীতে লবগক্সেহবর্জীভিররবাগৃভি | প্রতীকারঃ | র 

জেহাদি-ক্রমেদোপচবেখ। ণ 

আ্ছিন, ১২৮৮] | 

ইইলে, লবণ ও গ্লেছ দ্বত তৈল প্রভৃতি), | 

বর্জিত ধষের মগ্ড এবং কু-ধানা-বর্গো্ | 

উদ্দালক প্রড়ত্তি পাক করিয়া যত মালে | 
গর্ভ, ততদিন সেবন করাইবে 1 বস্তি ৰ 
ও উপরে শৃশ জন্গিলে,পুরাতনগুড়-_অনি- | 
বৃদ্ধ-কর দ্রবোর সহিত সেবন করাইবে, | 
অদীবা অরিষ্ট পান করাইবে। বায়ু জনা | 
উপদ্রবে গর্ভ-পথ সন্কুচিত হলে, | 
প্রসবের কাল অতীত হইয়া! গর্ভ বিনষ্ট | 

'প্রতীকার করিবে। 

উততক্রাশ পক্ষীর (৭) মাংসের কাখে 

(৭) উংক্রোশ-রস-সংসিদ্ধামলপ শ্নেছাং | 
ববাগৃং পারয়েং ? মাব-তিল-বিত্ব-শলাটু- 
মিন্জান্ ব1 কন্সাধান্ তক্ষয়েন্মধু-মাধবীকং 

মণ্তরাত্রং। কালাতীত- | 
স্থায়িনি গর্ভে বিশেষতঃ সধানাসুদূধলং | 

সেবেত। বাগান্তিপন্ন এব শুষ্যতি ; গর্ভঃ 
সমাত্তঃ কুক্ষিং ন পূর্তি মন্বং স্পন্দতে 

্ত২- 1 

কদাচিদ্যদৃচ্ছয়োপপান্তং নৈগমেষাপন্থত- 
মিতি ভাষস্তে, তমে৭ দন্ত পালীয়- : 

অত উদ্ধং মাসামুমাসিকং বক্ষ্যাম:)-_ | 

অশ্বন্তকম্তিলাঃ কষ্ঃস্তাত্রবলী-শতাংবী & 
বৃক্ষদ নী-পয়স্যা চ লতা! চোতপর্নসারি বা) | 
অনন্ত মারিং1 রাঙ্ব। পল্সা। স্ধুকমেব চ। | 
বৃহতে] কাশ্মরী চাপি ক্ষীরিগুগান্বচো 

এ *. সং । হু ৮০০ দা ৃ 



টি এসবে 

আন্টির) ১২৮৮। ॥ 
খারা আওাবাটঃ » রাজাকে 

সংলিদ্ধ অত্তান্ত স্বেহ অর্থাৎ স্বভ-যু্ত 

ধবের মণ্ড পান কয়াউবে। মাধকলাই, 
| তিল ও ব্পন্ক বিষের কাখ অথবা মধু 
কিংব। পুশপাসব অন্থপান লহ কুলখ 

| ভোঙ্গন করাইবে। প্রনবের কাল অন্ীত 
| হইলেও, বদি প্রপৰ না হয়, তবে উদৃখলে 
ধানা রাশিয়া মূল ভ্বারা আঘ।ত 

| করাইবে $ কিংবা উচ্চ নীচ স্থানে যান 

সবার গমন ব| উপবেশন করাইবে। 

| বাধু না গর্ভ গুফ হইলে, গর্ভিণীর 
কুক্ষি-দেশ গর্ভ কর্ৃক স্ফীত হয় না, মন্দ 

মন্দ স্পন্দন করে, তাহাতে পুষ্টিকর ছুগ্ধ, 
মাংস-রস প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎলা। 

করিবে । বায়ু কর্তৃক শুক্র-শোণিত বিকৃত 

হইলে, জীব সঞ্চার না! হুইয়। উদর 

আগ্মাত হয়) তাছা কখন কখনম্বতই 

আরোগা হয় । তাহাকে নৈগমেষ কর্তৃক ূ 

অপহত হওয়। বলে। কপন কখন সেই ূ 

পি 

০০০০১ পু 
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ূ পৃর্্বপর্ণী বলাশ্রিত্ স্বদংই্! দধু-পর্ণিক। 
শুট কং বিসং দ্াক্ষা কশেরু-মধুকং নিত! 
: বৎটন ঠে সপ্তুযোগাঃ স্থারদধপ্পেক- 

সমাপনাঃ। 
যখা সঙ্ঘাং গ্রযোক্ধা) 

গর্তৃশ্রাবে পয়োধুভাঃ। 
[ কপিখ-বৃহতী-বিবন্পটো লেক্ষু-নিদিদ্কিকা। 
ৰ মুলানি ক্ষীরপিদ্কানি পায়বেস্কিগষ্টমে | 
নবমে মধুকালণ্ড। পরস্য! মারিবাঃ পি্বৎ 
ক্ষীরং গুঠী পর়স্যাভ্যাং পিদ্ধং স্যান্শমে 

 হিতং। 
সক্ষীরা বা হিত। গুঠী মধুকং সুরশ্দারু চ। 

| এবমপারতে গর্ভ 

স্বীব্রারফ চোপশানাতি। 
| সথঞত। |. 

শপ শি পপর পাও শপ 

' স্থান । 
পরিসর, ক উজ 

এরি... 

৫ 
জি 

॥ 

২৮ | 
মা ০৯০৬ এ, উস ৯. সি ইউ সস | 

গর্ভ স্বয়ং বিলীন হর, তাহাকে মাগোছ | 
বলে। এরূপ; অবস্থায়. মৃহ্যেছারি ক্রিয়া: 
দ্বারা পূর্বের কৰিত লীন গর্ভের ম্যায় 
প্রতীকার করা কর্তধা। নুক্রতাচার্ধা 

পরে যামের সংখ্যাগ্রনারে "গর্ত আম 

নিবারণের জনা ব্য বন্থা করিয়াছেন২--- 

গ্রণম মাসে গর্ভ-আাবের সম্ভাবনা 

হইলে, যষ্টি-মধু,শাক-বীজ,পয়লা। ও দেব- 
দার) স্বিতীর মাসে অশ্মগুক (আমপ- 
কুচা), কুধতিল,মঞ্জি্ঠা, শতমূলী ; তৃভীর 
মাসে বৃক্ষের উপরি-জাত চারা, পরসা। 

লতা, উৎপল শ্যামলত1) চতুর্থ মাপে 

অনগ্ত-মূগ, শামালতা, রান।। পঞ্গচাবিণী 

ও যষ্টিমধু? পঞ্চম মাসে বৃহতী,কণ্টকারী, 

গান্তারী,যাহার ছুগ্ধ আড়ে, তাছার গু? 

ত্বচ ও খত) যষ্ঠট মাসে চাকুণে, বেলেড়।, 
শল্গন?, গোপ্ুরি ও গুগঞ্চ) সপ্সম মানে 

গালিফল, মুশাল, দ্রাক্ষা, কেশুর, বষ্টি-মধু 
ও চিনি ছগ্ষের মহিত এই সকল দ্ধ 
যেরেপে হউক, সেবন করিবে) অষ্টম 

মাসে বৃহতীঃ। বিষ, পটোল, ইচ্ষু 
ও কণ্টকাপি এই সকল দ্রবোর যুগের 

সহিত পক ছুঞ্ধ দমেবন বিধি। নখ 
মলে ওঠ, যটি-মধু ও দেবদার্ ছৃপ্ধেপাক 
করিয়া ভক্ষণ করিবে এখং দশম মাসে 

শুঁঠ ওপয়স্য! সহখ্েগে ছগ্চ গাষ্ঠ করিয়া 

পান করা কৃর্তব্য। ক 
এই লকল: সামান্য উপায় জানা | 

থাকিলে গর্ভভ্রাব-হুয় না। 
এখম সংক্ষেপে হৃতিকাগৃহের কথা ।-- 

আমদের দেশে অতি ঠা প্বানে সৃতি ৫. 

সপ এ 
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পু নির্শাণ কর] গীতি জাছে। কিছু] প্রকার কাষ্ঠে তায়ি জাতির বামে | 
আনুর্দ কর্তৃক সেই উপদেশ গ্েদত হর | হৃজিকাগারে পর্যান্ক নিপ্মাথ করিবে। সেই 
পাই। মুত বলিয়াছেন (৮ এক্্াঙ্মণ, | গৃহের ভিতি লেগ্ন কর1 উচিত তাহার ূ 

কষর্রির। টৈশ। ও শৃত্রের বথাক্ষমে শ্বেত, | সবার পুর্ব কিংবা বক্ষিণ দিকে ক গতাজাবহীক। 
রজ, শীত ও কুষবর্ণ ভূমি প্রশত্ত। | গৃহদীর্ঘে ৮ হাত ও প্রস্থে চি হাত | 

বি, বট, তিন্মুক ও ভল্লাতক এই চারি | হইবে, এবং রক্ষা! ও মঙ্গলম্পন্ন.হইবে।” 

শি হরারসপানির- সড রা এস এ টস প্রাি 

পে গবৃপেন্দ্রকুমার রায় । 

ূ 
বঙ্গ-ভূমি জননী আমার। | 

র্ ৯ পু ূ ্ ূ 

ধরায় দৌশাধ্য-রাশি একত্র করিয় গঙগ।, বরন্গ-পুর দুই সৌভাগোর ধার! র 

নিরমিল! ব্-ভুমি জগত-নির্দাতা ) : 1 আর্োর প্রাচীন স্বৃতি মন্ত্বে জাগাইর়া | 
ভূ-বর্গ তার ন-ভূমি ৃ সুমধুর কল কল | 

তা'র প্রিয়তমা তুমি ৰ গাছিতেছে অবিএল, 

বঙ্গ-মাত ! ধর1-খয।ত এশ্বর্ধা তোমার কত দেশ এচ নদে স্বর্গ-খ্যাতি পায় 

প্রকৃতির রাজে তুমি চুলি || শত নদ শতধারে বঙ্গে বহিঃ যায়! 
৪ 

পশ্চিম উত্তর রে রী না বাঙ্গালার ধানা-ধন অনীম-প্রসার, 

গিরি-চ॥ জাগেন্উদ্ে তুলি' শত পির | ভারতের শন্যাগার বাঙ্গালার ভূমি) 

তুলির! অনস্ত বীচি অলংখা অর্শব-তরি 

কতবার নাচি, নাচি' শস্যে গর্ভ পূর্ণ করি? 

] 

র 

সম শপ পাস তা পি পপ সস সপ পা আজ এত 

চুষছে দক্ষিণ তট) অনল্ল-রতনে ১55 

নিয়ত মনের সাধে পুজি'ছে চরণে । , খিদেশীর ধণ-তৃঘা-্ুধ! শমিবারে। 
€& 

দীর্ঘ কাল পরাধীন। যাদিও বাঙ্গালা) 
অস্তরণ্ডেজ নির্বাপিত নে তরু তান্র। 

প্রগাড় তিমির-শ্রাবে 

ভারত প্লাবিত যবে, 

তখনও জান-দেযোতি বিস্তাবিয়। শিখা, | ূ 

ধাঝে মাষে' জানার দিয়াছিল হে দেখ! । || 
ও নে দিতেন টি ছু রর 
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(৮ “রা্ষণ-তিয উপংশৃদ্াণ শৃইবাাং শ্ে- 
রক্ক-পীত- কাকু ভূমি-প্রদেশন্থ-বিন্ব- 
নাগ্রোধ- ভিশ্ু-ভন্গাতক-নিশ্িতং সর্ধা- 
বং তগ্গার-পর্য/কমূপলিপ-ভিতিং নু 
বিশুন্ত পরিচ্ছদ প্রাগ্ছারং দক্ষিণ- বার” 
জা উহস্ হতশ্তুহ বিস্তৃতং রক্ষা-মদল-. 
টোন বিজি 

শ্রী 

[পু ১০১ দে কানে চে 



কারী পাতি সদা ০ ব 

চকে ১৮৮। 
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ও ৬ 

হাছাকারে পূর্ণ যবে সমস্ত ভারত, 

ছুঃখের জন বই ন! পশিত কাণে 
তখনও কুতৃগলে 
বমি” ধাঙ্গালার কোলে * 

গাইলেন “জয়দেব” মধূর সংগীত, 
গুনিয়া জগত-বাসী হইল মোহিত!” 

৭ 

অর্ধেক পৃথিবী যবে ধবন.কপাণে 

নিপীড়িত, রক্ত শত বঠিল ধরায়, 

মৃতু! কিন্ব! জাতি-দান 

এক-বাত্র পরিন্তাণ 

ছিল যবে; প্রেম-ভক্তি বিলা”য়ে গ্রচীর। 
] 

বাঙ্গাল! মাতা”য়ে ছিলা 'গৌবাঙ্গ ঠাকুব ১) 

৮ 

উনবিংশশতাবীর বৌবনে যখন 

পাশ্চাঁচা-জ্ঞানের প্র! প্রাচা সংক্রামিল, 

যখন ভার-দেশ 

ভগ্র চূর্ণ নাম-শৈষ, 

“স্বার্থ শফি” মহামন্্রে ভারত শাগিত, 

রাজপুত, হাহা) মোগল পেবিত, 

নি 

তখনও বাঙ্গালার প্রাজ! রাধমোহন* 
সানলে করিল] ব্র্গ-নাষ বিত্ধিধগ ! 

একেবারে সঠোল্পাসে 

পৃথিবীর দেশে দেশে. * 
উঠিল দিগঞ্ক বাপি, প্রতিধ্বনি তা'র 
ঘোষিল ধর্ধের জয় সঙন্ত সংসার! 

স$ 

কত ধর্শ-কত ফত--কত.বাহাতুরি- 

ছুটছে তাসিছে গুন পাইতেছে এ 
শশা, টিশিশশ শিট শি শি শী টিটি তিশা শীত 

| 

ৃ 
র 
ূ 

ৃ 

৮ কষ জননী জামার ২৪ ২৮৭] 
র চে আন সা হত সস তা 

কিন্তু লে নগর রেখা . 
এধ্ বার রগ দেখা | 

বাড়িতেছে দিনদিন ছেদি্ী পাষাণ, 
বহিতেছে বেগে বখ। নদী পদ্ধমান । | 

৬ ৃ 

কেন তবে বাঙ্গালীর এ ঘোর ছুর্নাম? 

বাঙ্গালী-কলক্ষে কেন পূর্ন ধরা-ধাম? 

কাপুরুষ ভীরু বলি? *' ূ 
কেন তা'র এত গালি ? : 

দহ, শঠতা-আদি যার বাবসা, 

মেও বাঙ্গালীর নামে কেন লজ্জা পার? 
রঙ । 

১২ 

দুর-তর অভীতের আধারে যখন 
ভাঙ্গে নাই মুকের গর্ভস্থস্ঘপন ; * 

তখন শুরত্বে মাতি” 

যে জাতির অধিপতি 

* নিবিড-জলদ-নিভ গজ-সৈনা”ল'য়ে 

বর্ষিল। পাখব-রক্র বুর-পক্ষ হয়ে । 
তি 
১৩% ূ 

পে নিনরিনকিএি সর এপ সি 

গা 

৮ সপ ও পা পি 

দেজাতির বং শ বদি ভীর নীচাশর, 
জগতে সাহসী তবে কাহারে বলিব? 

অঙব। খুঁণব-তরি, | 
“মিংহল-বিদ্বয় ” করি” * 

সমুত্রে সগর্নে যেই প্রোণ্রিল ক্ষেতন, 
এই অপবাদ তর অনৃ্টিখন।। 

১৪. ৮. 

নুবর্দ-কিরপ-ভাতি শশান্ক কোথায়, 

যাঃর ভস্বে বিকম্পিত্ত বৌদ্ধ-রাজ-গণ ? 
উপাড়ি' বৌদ্ধের ছুরি; 

_ হিজোগিড়ে বৌন-কীরকি :. | 
তি নি ০১৪২০০৬৪ ৮০০২০ 

১১০০০ 



পপর 

বণ্টন ক পা কা 

পজ্/ইল জরত-পঙ্গে লইয়া! জীবন। 

২৮৮. 
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অলজ্ঘা আদেশ যার হইল মো রা 

ভীরু সপঘাদ ত1”র অভি কাম্ুচিত । 1 

১৫ 

পথ দশ অশ্বারোহী কার দরশন 
করিলেন বন্গ-পতি ভয়ে পলায়ন! 

এ বিষম গঁজাধোরি 

কেমনে বিশ্বাস করি? 

ন। ছিপ সৈনিক যদি, ছিল নাকি তার 

দ্বার-রক্ষী, তমু-রক্ষী, ভূত্য-বর্গ আর? | 

১৬ 

আছে কোন অভিসন্ধি অঠি গৃঢ়'তর 

ছপ্স-বে:শ লুকাইয়। ইহার ভিতর, 

যুগ-যুগ।ন্তর যাবে, 

কত ইন্্র-পাত হ'বে, 

হ'বে বঙ্গ-ভাগা-চক্কে শত আবর্তন, 

সুচিবে না তবু এই চগ্জ-আবধণ! 
[চি 

বাঙ্গালী সাহমী কি ন!, নিদর্শন তা'র 

শোণিত-অক্ষত্জে লিখ! ব্রজ্ধপুতর-তীরে, 
জব-মদ-ছুর্নিবার 

'বঙ্গ-জেত। বিয়ার, 

ধার জলে জয়-আশ! করি? বিসঙ্জন, 

৯১ 

১৮ 

ভিপুরাপতিয় সক্ষে আর এক বার 

বাছি” ছিল'ববনের মা! স্জব ্বশ; 
খ্ন্ধ-ষগ্র-গিরি-গা 

অগখ্য-তরক্-চয় 
বাজে বখা বেগ-ভরে, তেষনি ধাজিয়! 

£ করিল | ধহম-বীরধ বিকল ৮৯ ডা 
সপ পতি ০ ১৯৯ এ 

, বিরত রি 

্মার্যার্শন । 
ও এইস ও অসি রিপার, 

্ আরাফার মারা” সস এ+, ৮. ৫০৯ চে । ॥ 

জন্থিন, ১২৮৬৮। 
এটি সা পিল 

বিক্রান্ত বশোর-্পতি *প্রজাপ-আদি তা+ন 

গৌরবে উজ্জ্বল ধা'র বঙ্গ-ইতিহাল; 
বঙ্গে অনিদিত কা”র» 

॥ অতুল বীরত্ব তা"র ? 

তবু যে বাঙ্গালী ভীরু কোন্ শাস্ত্র-মতে | 
কত ক'রে চাহিলাম পারিনি বুঝিতে ! | 

২০ : 

বাঙ্গালীর শেষববীর্ধয স্বাধীন শোপণিত, 

হতে নরমা-ভটে হইল পঠিত) 

সেনাপতি পরাধানাথ* 

করিয়া অরাতি-পাত 

অগণ্য-যবন নৈন্য-হবগ নিবারিল, 

যবন-বিঅয়-লক্মী টলিতে লাগিল; 
২১ 

অবশেষে অবিশ্বাম-নিহত-লীবন 

প্রভূর রক্তাক্ত শির শুলাগ্রে নিরখি'_- 

“নিত প্রভূ আমার ! 

কা'র তরেযুদ্ধ আর? 

যখ। কঞ্ক তথা! রাধ। ” বলির! অমনি 

বক্ষে নিমজ্জিরা অমি পড়িল ধরণী ! 
২২ 

বেট শেষ-বীর-রক্ত রাধানাথ-ননে 

সরমার খ্বচ্ছ জলে পড়িল চলিয়া, 

সেই শেষ স্বাধীনতা 

* ভারাইল বঙ্গ-দাত1, 

বাঞ্ষালীর ক$ হঃতে স্বাধীন চীৎকার 

ক।পাইল পক্র'দল লেই শেষ বার! 
রর রর 

স্বাধীনত1"লোপ-ননে দির আন্দন - 

বাঙগালার হয়ে শী কিল এ প্রবেশ). ৯ 
আ্পপন। শা 

৮ 



| কার্ড, ২ ৯২৮৮। 

শপ পাকি স্পা শীট টির ট্রি 

এস শা পাপ শপ পিসী স্পা "৯ সি শপীস্পি পি পলিসি 

০০ ০৯৯১ পিপি কাপ পপ শাসিত শীটিসি শিস পপ ঠা শিস স্সপী্িও 

সিএ ০০/2:454- 

সুদীর্ঘ ক্রদদন পক্ষে 

তীব্র জালা দুপিবারে 
বিলাসে বাজালী-চিত হইল মগন, 
অনুষ্টের “ভীরু” মাম কে কছে খণ্ডন ?] 

ও রি 

কিন্ত ইতিহাসে ইহা নহে ত দৃতন, 

গ্রীক-জাতি এ লত্যের ভীবস্ত প্রমাণ? 
য দিন স্বাধীন ছিল, 

গুণে বিশ্ব বিমোহুল, 

বীর্য-বলে উড়াল বিজয়-নিশান ! 

আছি সেই তুর্কীর ভয়ে ভ্রিগমাণ! 

ত 

বীর-প্রশ্ ইটালীর ছুর্দশা ভাবিল, 

হারয়ে ব্যাদ-লোত কার না উথলে ? 

যেই জাতি দর্প-বলে 

কাপাইয়া ধরা*তলে, 

অর্েক-্ধরণী-থও করেছিল গ্রাম, 
সেজাতিও হয়েছিল বিলামের দাস। 

ঙঁ 

সো সপন রা সস সস 

২৬ 

কিন্ক, হায়! ঘুচিয়াছে তা'দের ছর্নযম, 

দ্বাধীন কিরীট পুন ধরিয়াছে মাথে। 

আমাদের দ্বাণীনতা 

চির-তরে অন্তমিত! ! 

উদ্পাপনা-সুরা-পানে মাতিয় বাঙ্থাণশি, 

ফেলিবে না ভীরুদ্বের, কলঙ্ক রক্ষার! 
১৪. 

০৯ ০.৯ এপ (পা এ ৮৯ পপ পা পপ সস ০ ক ও পপ ৪: সত 

অথব! ভাবীর দ্বার কি? উদ্ষোচন 

কেদেখিবে কত রদ্ব গর্ভে আছে তা: 

ফে বলিবে চির-দিন 

বাঙ্গালী গৌরব-ীন 

, বঙ্গভূমি জননী আমার । ০ 
৯ পি ৪৪০ সহ ০১এহওঠাপহা 

1 

২ 

রহিবে ধরণী-ধাষে 1--ভ্তেদিয়া আধার ৃ 
বাগালীয় খা উদ্দিকে না আর? 

ঝজিও ধু 

৬২৮ ূ 

বিলাসী ইট।লীশদি থোরনিদ্র ছাড়ি? 

ম্যাটসিমির বস্ত-নাদে জাগিয়। উঠিল 
টি 

বিলাসী বাশ্রালী ওষে ৰ 

স্কেন চিরশনিদ্র রবে র 

ছয় কোটি শুনে বদি "ভার$-নংগীত” ) | 

কেন মা খাঙ্গাণী-বী্য হবে প্রজল্চ? | 

পা পাসে পসিস্পর পা আপস আজ ০ 

২৯ 

পক্ষামী ণ হইও না হাশক্কে নিরাশ, 

'াবিও ন! বঙ্গ- পুর 'আর্দাকুলাঙগগার, ূ 

জাতি-এনু রাগ ছাড়ি" 

আত্মাদর পরি€রি, রর 

গুনিও ন। ক্ষুদ্র চেতা 'মেকলের” গালি, 

অনার প্রলাপে তা'র--যাইও না ছুলি। 

ও 

শত শাশপাাস্পটিসপি 
এক দ্বিন, ঠ ছুই লিন, দশ দিন নয়,-. 

আল্প্ম-ম ধন কর ব্রত আপনার, 

শুভ দিন বাঙ্গালা 

দহ দূরে নছে আর 

ছাড়িও নাএজুবোগ আমোঁদে নাতিয়।, 

রহিও না নিরাঁশার কুন্নগ্ছে ভুলিয়া 

৫ গড 

১ রি 

গভীর-্ধরদী-গর্ড এক দিনে ছা 

উঠেশি হিমাদ্িশৃঙগ গগন দিয়া 

দিনেকফ্ষের তপোলে 

পাপ-পুর্ব সহী-ভলে 

মাসে নাই জঞাগীরদী পবিত্র-পলিলা, পা পপ পপি পিপিপি পান ক পলি শি পিজা শিপ কপ পপ পেস হা ১ পাশাপাশি পপাসপাপপাসপিসপিপাশ শীলা পাক্াহি তি 

এক দিনে ভাসে নাই নেতু-বন্ধে শিল।। | 



| ২৯১ 

৬২ 

অমৃত লতিন্ধে বদি নিতান্ত বাসনা, 

মিল তবে দেব, দৈতা, গন্ধ, কিন্নর 
বানুকী কারয়। দড়ি 

স্ুমের পর্বত বেড়ি? 

| কিছু কাল ছুূর্বঙাত1 £'য়ে বিশ্মরণ। 
সমযেতস্বলে কর সমুদ্র'মস্থন। 

ূ 
ূ ূ 

জপ 8৪৭ 

যা 

স্পা সপ 

৩ 

বঙ্গ-মাতঃ! কেন তব বিষঞ্জ বদল, 

ঢু কেন মা নয়নে সদ বহে অশ্র-ধারা ? 

ছয় কোটী পু যার, 
কিসের অভাব তার ? 

ম! ব্লিয়। ছয় কোটা সস্তাষে যখন, 

সানন্দে হদয় কি মা! নাচে না তখন? 
ৰ ফি 

দিয়াছে অনেক গালি নিন্দুক পামর 
তাই কি বিষাদে পাপ বদনের ভা 52 ৷ 

২ সা শী পস্পসপশিপা শিপ তং 

১:৯৭, টিটি টিন প্র 

| গ্রিরিবালার জুখ কোথায়? সমস্ত 

পৃথিবীর লাহাজা, দেবেঙ্রের অমরাধতী 
ৃ ও ধনাধিপের কোযঃশাজল মহার্হ রস্বাদি 
ৰ উৎসঙগীক্কত “করিলেও, কি তাহার ধন- 

স্তরি সম্পাদিত হয়? না, গিরিবালার 

॥ সখ একটামাত্র সামসত্রীতে নিহিত । কিন্ত । 

| দে দামত্রী ছর্গভ--হশ্রাপা। তাহ। 
টু ২5য.হইনে ও, পৃথিবীতে অবস্থিত ০৯ 

সাদ পিসি পা পাপা ৯৯ পাশা শীত শপ ৩ 

আর্য্যদর্পন | 
পে ভি পর ৮০০ ওরা পর সপ 

ন 

(শপ এয 

একবিংশ পরিচ্ছেদ | 
4৫ [90 079 20, ১06 1070 010 88271008 11981108 

[০ ৬08৮ হু ৪0৪41 25651 16 

করিযান্থিলন, তাহা ..র্ে সতীশ | 

কার্ডিক, ১২৮৮) |, 

মলা শাপলা না 

্ । * 

্ । 
এসসি রান এটা আলি “স্পস্ট । সব 

ূ আর কিছু দিন পরে 

ূ সে ছুর্নাম যাবে দুরে ৃ 
মিথা] মিথা।, সতা সতা সকলে জানিবে, 

হভা-আবরণে ভুধ্য ঢাকা পড়ে কবে? 

ূ 

৩৫ 

যখন ষে দেশে যাব, সকলের কাছে 

বলিব গৌরব করি+--"বাঙ্গালী আমর” ূ 

তিন্দু-ধর্ম-অন্তসারে, ৰ 

মৈলে যদি জম্মি ফিরে, 

জন্বি যেন বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর ঘরে, 

বাঙ্জালীর শেহ-প্রেম ভূঞ্জিবার তরে। 
ও 

যদিও আধারে ঢাকা বঙ্গের দন, 

যদিও চরণ বন্ধ কঠিন নিগড়ে, 

সমাজের অতাচারে 

বর্দিও পেফি'ছে তা'রে, 

ূ যদিও জ'ড়েছে তা'রে শত কুসংস্কার 

তবু পে ত বঙ্গ-ভূমি---ক্জননী আমার | 

কি 

€ 

নিরাকার হইলেও, আপন রূপ-মাধুর্ধো | 
ধমান্ব-ন্বদয়কে মোহিত ও উন্মতত করে। | 
স্ববে গিরিবালার সে সখের সামগ্রী | 
কোথায়? পাঠক ! বুঝিয়াছেন- তাহা | 

সতীশের হানে । 

যেজনা নিরিবালা আপনাঝে চির | 

জীবনের আনা আঅভাশিনী বলিয়া স্থির | 

এপ শাপলা পে এ থর সপ এ পা পাস ০:45 



চা 
তর 

পাপ শি পিএ 

| কর্তিক। ১২৮৮/ ৪ লমর-শখর | ১ ৬ ২৯ 
শিস 

ঙ ণ 

ূ জানিতেন ম1) এই জনাই তিনি গিরি- “ছরভিম ্ব্জালে জড়িত হা, দিকি-ুছা 

| বাঙলার ছুঃথ-কর্ধিত বিষগ্র-ভাব দেখিতে | মধ্যে কুদ্ধ হইলেন,ও তিনি আপন মুক্তির | 

( পারিকেন লা পরে সে দ্দিবগ রমেশের | জন্য উপায় অন্থুসন্ধানূ করিলেন? বিদ্ত ূ 

| পরুষ ধচন "শ্রবণ করির! তাহা হিলক্ষণ | কিছুতেই সফল “হই পারিলেন ন1। | 

বিদিত হুইয়াছেন। কিন্ত এতস্তি্ন গর- | অবশেষে হতাম্বা হুইপ অতি ক্লেশে মে 

বালার মনোবেদনার আর একটা বিষময় | নিশা-তাগ তথায় অতিবাহিত করিতে 

কারণ--তিনি সহীশের ছদয় কিছুক্ | বাধা হয়া বিশ্রানার্থ শুভ্র-শিলাসনো- 

চি ছিলেন না। রমেশের নিধন- পরি শয়ন কমিকোন। ক্ষর্ণকাল পরে | 

ৃ বিষয়ে স্থির-নিশ্চন় হলেও; তিনি এ 54 বিরামন্ধাছি নী নিদ্রার | 

কারণটীকে তাহার সুখ-পথ-রোধকারী গুশ্রধা় ধীঠরুম হইয়া সুপ্তযাবেশে একটী | 

ূ 

ূ 

ূ 

র 

দৃধর্য বৈরি বলিয়া শ্ির করিয়াছিলেন ূ মোহন সপ্ন মন্ব্পপ করিলেন। তাহার | 

তিনি বুঝিয়াছেন যে, হিনি সমীশের | | বোধ হইল-যেন তিনি গিরিবাণার 

ছদয়-মনদিরে প্রতিষ্ঠাঁপাভ করিতে পারেন সহিত পশ্চিমাচলের এক অতুচ্চ-শিখর- 

নাই) সুতরাং সকল আশ! ভরসায় | দেশে পাদচারণ করিতেছেন খবং অনঞ্- 

জলাগুগি দিয়ান্ডেন। কিন্তু ইহা তাহার | নীলামঘুমদ উত্তাল-বীচি-সন্কুল আরব- 

মনের শ্রম-মায । সনসদ্ণববেকবিহ্থীন! | লাগরের বক্ষঃ-বিষারী বৃহদ্বহুৎ অর্গধ- 

| সরলা বালিকা কি প্রকারে এক গুপু-মন্ । পো লকগ পন্দরশন করিতেছেন, এমন 

বীর-পুরুষের জয় অবগত হইবেন?! সময়ে পৌমাদর্শনাধার শ্বেতশাস্রুগ এক | 

। কৃল-পরিপ্লাবণী +ল্লালিনীব ন্যায় তাঙার | পুক্তষ বর হ্রারি, নিধির গাড় উর্দিমাল! | 

৮ ক্ররতি অগ্তবিষ্কারী নদের গুঢ় | ভেদ করিরী উদ্গত খ্হইলেন এবং ূ 

| সন্মিলন অন্ুতব করিতে পারেন নাই । | ষ্ঠাহার মুখগুল স্থিয়য়ানে সিরীক্ষণ 
॥ গিরিবালা গ্রণয়ে উত্মাদিনী হইয়া ৃ করিতে করিতে ব্োমপথে তাঙার নিকট | 
| সতীশ তাহাতে মুগ্ধ হইয়ান্েন। গিরি- ! আগিয়া উপস্থিত হুষ্টলেন। সেই | 
(বালা সতীশের মূর্তি হদর়-মন্দিরে : পুরুষোন্তম সতীশের লিক্টবর্তী হইয়া! 

প্রতিষ্টিত করিয়া অহ্নিশ তাহাকে সঙ্গেছ বচনে কথিগেন * বংস সতীশ! 

| নয়ন-সমক্ষে দেখিবার অন্য উদ্বিপ্রাঁ-ত | আর তোমার অধিক দিন ছিষদে-বিষে | 

| সতীশ তাহাকে অ প্রকাশে, হদয়-নিহিত | সর্জরিত হইতে হইবে লা আতি | 
করিয়া অস্থরে অস্তয়ে তাহার মোহিনী | ত্বরায় তোমার ডির-নিকদ্দেশ জনক- | 

ৃ সৃতি দেখিয়াই, পরিতৃপ্ত । জননীর লাক্ষাৎ পাইবে” সতীশ 

| যেদিন রজনী-যোগে মততীশ পরের | আনন্দ-নীরে আল্লূত হইন্। গধ্গনন-বচনে | 
| হস্ধাদে বাইত থাইতে ছ্র। রখেশের শর জিজানা করিগেন পহভাগ! বপন ৃ 

স্পিশিক ০৯ তাপ স্পিন পা শিপ পরত তাত ৪ 
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| কে? বদন করুখাপুর্ণ-ভ্ুদয়ে এ দ:. কোন প্রতর্তর নম] দিয়, "্টাছার হস্ত" 

ভাগ্যকে আচরণ দক্ষনি দিলেন, তখন 

আপনার যথার্থ পরিতয় অবগত করাইয়। 

হাঙর জন্ম সফল করুম 15 তাহার এঈ 

যাক শেষ না হইতে হইতেউ,গেই পুরুষ- 
বর অকল্স'ৎ বেগে অস্থহিত হইলেন । 

"আমিই তোখনার মেই নিরুদ্দেশ নক! 

হোমার লৃশংগাগ্সা পিভুবোর শোণিত- 
পিপাস্থ থঙোর ভয়ে ছন্নাকাবে দেশে 

দেশে ভ্রমণ করিতেছি 1” সতীশ শুনতে 

পাইলেন এবং মাশ্চর্যে দেখিলেন, সেই 

অভুল-মূর্তি পুনর্বার সেই লমুদ্র-নীরে 
নিমগ্ন হইনেছেন। ভিনি তৎক্ষণাৎ" 

তাহার নিকট যাইবার জনা লন্ক দিয়] 

ধেনন অঙ্গ মধো পতিত হইবেন, অমনি 

যেন দমর আলিয়া! তাহার হস্তধারণ 

করিয়া! উত্তোলন করিলেন । « কুমার ! 
উঠ উঠ1” নিপ্রাবেশে পতন-বশত 

সনি চমকিত হইয়গতলিজ্র হইলেন 
এবং সবিষ্য়ে দেখিলেন, গমর ভাতাব 

1 হস্তধারণ করিয়া « কুমার! উঠ উঠ!” 

| গেই কথাই বলাতেছেন। সতীশ নিতান্ত 

| আশ্হর্ধা হইলেন, এবং কছলেন * নমর 
একি | 'তৃমি এখানে কি গ্রব্ষারে 

| আমলে?” 

পার 

০০০০ 

লে ৬০ শা পপ সপ এ পপ সাপ পপ পাপ ক ৯ 

ধারুণ করিয়! অধ্ত-স্বরে কহিলেন “নমর! 

আমি পিতৃদেষের নিকট গধন করিতে, 

ছিগাম, তুমি কেন আমাক জাগরিত 
করিলে ?9 | 

প্মেক্কি! তুমিকিনিজ্রাবেশে কোন 

প্রকার স্বপ্ন দেখিতেছিলে ?” 

তখন পলীশ তাহার স্বপ্ন দর্শনের 

আদ্যোপান্ত সমন্ত বিবরণ বথাধথ বণন 

করিয়া পমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন 

“সমর । আতঃ এখ্বপ্র কি বপার্থ স্বপ্নে 

পরিণত হইবে? ইহ-জন্মে কি আর 

পিতৃদেবের চরণ'কমল দঘর্শন-লাভ করিৰ 

মা” রি 

এ্রতঃ! কান্ত হও। গ্বপ্রনিদ্ষল 

হইলেও, অদ্য ইহ1 তোনার পক্ষে ফল" 

গ্রাদ্দ হইবে। দ্িবম-ত্ররান্তে ইহা কল্প- 

পাদপের নার তোমার চির-্বাঞ্িত 

হৃফল গ্রদব করিধে।”' 

“ সমর! আমি স্বপ্ন-কথিতভ বাকোর 

কিছুঈ মজা সংগ্রহ করিতে পাধিলাম ন1। 

'অতি ত্বরার় তোমার চির*নিরুঙছ্গেশ 

অঁনফ-্ফননীর সাক্ষাৎ পাইবে ।, জ্রাতঃ | 

আমার জননী পুনর্ধার কি প্রকারে 

1 ক্দীবি্ ছটলেন? আমিও তীহার মৃত্যু 

* দে কথ! পরে ধীঁলি+” নমর সহ'গো | কল পর্যান্ত তং-মনীপে উপস্থিত ছিলাষ, 
উত্তর কর্পিলেন এবং সতীশের বাম্পার্থে! ভবে এ বাকোর অর্থ কি?” সতীশ 

| শত্র-শিলাসনে উপবিষ্ট হইয়। পুনরর্মার 
| কহিলেন " কুমার | তুমি কি শ্রীকারে 

এই খিজল-পর্বভ-গুহায় নিকনেগে শি 

প্রতান্তর প্রতীক্ষায় সময়ের মুখের 

দিকে সোদ্বেগে চাহিয়! রষ্টিলেন। 

নমর ।.প্কুমার 1! উদ্িট হইড ন1। 
টিহেছিলে ?লতীশ মময়ের এ বাকোর ( বাহা বলি, অধকিনত-চিত্তে শুনিতে থাক । 

০৮ ০০ পপি লতপদ লী 4 



কাড্িক, ১১৮৮1 ৪ 
চা 

ধাহাকে তোমার এক-সীত্ জননী বলিখা 

| জান ছিল, শাস্তাস্থুসারে ভিগি তাহাই 

বাচা হইতে পারেন ; কিন্ত ভিলি 

| স্চোষার যটার্থ প্রহ্থতি নছেন। হোমাব 

বাক্ষস পিতৃৰোর অনুমহানুলীরে পিক্পাটী 
| ধাত্রী তোমার জদ্মরাত্রেট তোমার 

হর হরুযরা ক 

মদ-বিহবলা জননীর নিকট হউন 

নৃশং স-স্থাথ-সাধনের জন্য উৎ্কট মাদক 

সমর শেখর 1 «৭ ছী ২৯$, 

পু মতীশ। « অগ্রজ 1-আমার 1 

জগতৎপত্ে!” 

সমর। “৮! পোঁমার জোষ্ঠ সহো-' 

দংকে যমভিধ্যাঙারে লইয়া যার! 

সুকুমার অবস্থাতেই কতিপয় দহ্া-চত্তে 

সমর্পণ করিয়া আইসে এবং নগন্ী 
আনিয়া ঘোষণা করে যে, পার্ধঠীয় 

অসভা মন্ুষাগণ তীহাদিগটক পথি-মধো 

এগারো 

-দ্রবা পান করাইয়া! মজ্ঞানাবত্মায় রাখিয়া 

ছিল--ভোমাকে হরণ করিয়। নদী-জলে 

নিক্ষেপ করে। ভাগা-করমে ঘোমার 

মাক্রমণ করিয়া োষ্ট-কুমারকে বলপুরব্ব ক" 
তাহাদের নিকট হইতে আপহরখ' 

করিয়াছে। তোমার পিত1, অকপট" | 
পি] এই বৃক্বাস্ত অথগত হইয়া তৎক্ষণাৎ 

তোমাকে সেই আসন্ন-মডা-গ্রাস হইতে, 

উদ্ধার করেন এনং দয়াশীলা পালিঞার 

নিকটে আপসয়া তোমাকে তাহার হস্তে 

স্থদয়ে তখন তাছাতেই বিশ্বাস করিলেন। 

বুঝবিলেন না যে, তীঞ্থার মেই নরাধম 
দু্ভ্রাতা নয়-মাংমাশী রাঙ্ষসদিগের়ও 

দ্বশাহ মার্গে পদ-ক্ষেপ করিয়। বসির 
শোণিত স্বীয় ভ্রাহুষ্পুত্রকে জীবন্ত গ্রথস 
করিয়।ছে 075 * 

সহিণ উদ্ধত 'কেশর বাণবিদ্ধ বেশরীর | 
নার চকিত হই নিষ্কোশ আদি হথ্যে | 

দঙায়মানও্ হঈটগেন-্ঞরে নর-রাগস 

কুকুরাধম! ঘোর নারবী! আগ্গ সনন্ত 

ভাণৎ এক্রত হইলেও, এই তরধারের 

করাল গ্রাস হতে তোকে পঞ্চিজাণ 

করিচ্ছে পারিবে না। সেঙ্চে? সমন! 
শী বল--শীপ্র বল। বশ্ুদ্ধণা'কি এরূপ 

পাপ-পিপাচকে বক্ষে স্থান দিতেন 1" 

সমর । “লে কথা পরে বণি্। 

এখন নিরপ্ত হও। সমর উপ 

হলে, শৃনোর সাগান্য পতগ্গও সেই 
নর-শাছুলের মৃত্যু সাধন করিখে ॥ কিন্তু 

এক্ষণে তাছার সহানধঙ বিশক্ষাণ । 

সমর্পণ করেন। অত্রাতঃ! ভোমার 

ধর্ম-পর'য়ণ পিতা-মাতার আননাশ্বর্ধান 

এবং হোমার নর-পিশাচ প্রিতৃবোর ছুরভি- 

ূ সঙ্ছি-জাল ছিন্ন করিঘার জনাই জগদীশ্বর 

( শ্রোমাকে এক-হর জননীর নিকট হইতে 

ৃ আস্তররিত করিয়া মপর এক জনের হতে 

| মমর্পন করিয়াছিলেন । উঃ ! নরাধমের 

ৃ আততারিতা স্মরণ হইলে হাঁংবষ্প 
উপস্থিত হয়; প্রতিপ্িখাংল। আপন 

। হইতেই রদ্র-মুর্তি ধারণ করির। অনি-ন্ডে 
| সেই রাক্ষদের প্রতিকধাবিত হয় ॥- সমর ূ 

( মতীশের আর্ত ও বিঘুর্ণিভ চচ্গুপ্ধ 
| নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, “কিক স্থির 

হ২--ধৈর্য/[বখ্বন কর। তোমার জন্মের 

|| হই বমর পুর্বে, পিশাচ “খিদ্কাবালিনী' 
' দর্শনচ্ছলে তোগার অগ্রঙ্কে+-* 

ৰ 
র র 



সতীশ মঙ্্োবধি-রুদধবীর্ধ ভূ্ঙ্গের 

ম্যাক শুনা-মনে পুনর্ব্যারু উপবিষ্ট হলেন | 

”« ফায়র! তাহার” পর" কি হল? 

পিতা! ফি আমার অগ্রজকে পুন$- পা 

' হুটলেন ?” 

| ভ্ঁসমর। না। পুনঃপ্রাপ্ত হলেন ন1; 
কিন্তু চর-যুথে তাভার বথার্থ সংবাদ 
অবগত হইক। গর্ভাপ্রিক অচলের ন্যায় 

ৃ কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তাহার 

। ছুই বৎনর পরেই তুমি সুর্যা-করতলে 
'নিক্ষিপ হও। ভ্রাতঃ! তদানুষঙ্গিক 

কঠোর ঘটনা-বৃত্বান্ত তোমার "্বতি-পটে 

 উদ্জ্প-বর্ণে অন্তিত আছে। এক্ষণে 
রজনী প্রভাহনপ্রায়। এ শুন, পিক-কুল 

*কলতৃর্বা-নিশ্বনে দিননাথের জা গ্রতি-বার্ধ। 
ঘোষণা করিতেছে । চল, এই বেগ 
আমরা এখান হইতে" বহিগত হইয়। 

ধাস-স্কানাভিমুখে যাত্রা করি। নতুবা 

স্র্ষোদয় ইলে, মামারের বিগৎ্-পাতের 

বিলক্ষণ সম্তাবনার্।” 

এই মময়ে পমরের ইঙগগিতানুসারে 

উপর হইতে রজ্জ-সংলগ্ন ছুই খানি কাষ্ঠ- 
ফর্পক নিক্ষিত্ত *ইল। "কুমার এই দেখ, 

এই যান আবলম্বনেই আমি এ গহ্যর- 

মধো প্রবেশ পাত করিয়াছি। " সমর 

' দোহুলামাল কাষ্ঠ-ফলছ স্বর ধারণ করিয়া 
মহাসো উত্তর ফিরলেন, «এবং ইহাতে 

মাহাধো আমর! এই ছর্নিগম গিরি. গুহা! 

হইতে শিক্ষান্ত হইব। "আ্োতঃ! ছুমি 
সুই খানিতে আরোহণ হব, আমিও 
ভা, রঙে যাইতেছি।" দতীশ অত্ান্" 

২৯৪ আর্বাদর্শন | 

ধাবমান হইতেছে 1 বিহ্ক-গ৭ আকস্থা ঢা 

কার্ভিক, ১২৮৮। মর. 

'আহলাগিত হইপৌঁন ॥ “নমর | তোমার 

ন্যায় এরূপ অকৃত্রিম শ্লেছ, অগ্রঙ্গ৪ 

কনিষ্ঠের প্রতি প্রকাশ করে না। গরতি- 

সন্ধি রমেশের দু্-মন্ত্রণা-জালে জড়িত 

হই? এই বিজন গির-গহ্বরেই অ মার 

জীবিতাবশেষকাল নি্ধার করিয়া 

ছিপাম ॥ ভ্রাতঃ! যদ্যপি আগার অগ্রন্থ 
জীবিভ থাকেন, ঈঙ্বরেচ্ছার তীহার ূ 

অস্তিত্ব তোমাতেই যেন অর্পিত ভয়।” 
তৎপরে উভয়েই দোছুলামান কাষ্ঠ-ধান- 

য়ে আরূঢ হইলেন । তৎক্ষণাৎ ধান-্বর 
উপরি-ভাগে উত্তোলিত হইল! 

স্পাশাস্পিশিত 

পা শপ সপ ০৯ পিপি এস ০০০০৯ 

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । 
44 সপ (55৩ ৪০0 180] সা 00 । 

101781983)151081107 60 চাও 5180৮006905 (০০৪০৮) 

09209602095 8897৮ 0০,৮-৮01805 87, 

একি ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড! ক্ষুধা-হীণ 

সর্ধভূকৃ কি আজ স্বীয় ভীষণ বদন | 

বাদান করিয়। সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাম ূ 

করিতে উদ্দাত হইয়াছে £ নাঁ_ভগবান্; 
সহশাংওশু-মালী অগভের সম্ভানগণের | 

পাপাধিকা-দর্শনে তাহাদিগকে দগ্ধ! 

করিবার মানসে এই খোর-নিশাঘোগে | 
অন্বিময়ী দু্ভী-সকলকে প্রেরণ করিয়া, 

ছেন ?. আরক্তিম প্রচণ্ড শিখা সকল: 
গ্রত্ীনিত করকা ও ধুমপুপ্ধ উাগার 
করিজে, করিতে ভীম-নাদে গগনবার্থে : 

উিত হইতেছে | রক হর্ম।- বিচ্যুত ৰ 

ইঞ্টক সকল প্রলয় পবন-ব্গে বহষান | 

হইর। সহস্.উচ্ক।পিণ্ডের ন্যার চহুদ্ধিকে | 

॥ 



কার্তিক, ১২৮৮ । 

| এই রুদ্র-সূর্তির আবির্ভ/ঘ্দে থিয়া আকুল 
| হয়ে হাহাকার-রবে চতুদ্দিকে পলায়ন 
| করিতে লঙর্গিল। কিন্ত কোথায় পলায়ন 

| করিবে? এ জগতে আর তাহাদের 

| আশ্রয়-স্বান কোথায় আছে”? এ রখ, 

| সকলে প্রাল-্ধৃত মীন-কুলের নায় এক 

| দিকেই আকৃষ্ট হইটল। এ সর্বনাশ! 

| মকলেই জড়পিণ্ডের ন্যায় দর্বা-সংহারক 
| বিভাবস্থর গ্রাস-মধ্যে পতিত হুইল! 

উঃ! কিভীষণ সংহার-মূর্তি! সকলই 
| হতজীবন হইল! কেহই শি্ষুতি পাল 
| না! কি রোষে জগদীশ্বর এই বিজন- 

ক্রমশ রুদ্রতেজা বনি সহম্র অগ্নিময় 

হস্ত প্রসারণ করিয়। অক্টরলিকার চুঃ- 
| পার্খ আক্রমণ করিহে লাগিল। কিন্তু 

কি আম্চর্ঘ। এ পুরী কি মানব- 

শুনা? না,ত্রযেকি মর্মমভেদী আর্ত- 

নাদ করত হইল! «দেখ, কতিপয় সশস্ত্র 
| পুরুষ হতাশ হদযে চতুর্দিকে মোক্ষণা- 

| স্বেষণ কৰিতেছে। বন্ধুব প্রতি মমত। 
| নাই ;--সান্-শরীরে আশঙ্কা নাই। 
| সন্থুধে প্রিহতম বন্ধু কম্পিত বঁলেকরে 

| মঙ্গল নয়নে প্রদীপ্ত শিখাকে আলি 

শন করিতেছে, প্রাচীর-চাত রজোতপ্ত 
| ইষ্টকে আত্ু-শনীর ক্ষত বিক্ষত হ 
1 তথাপি ভ্রুক্ষেপ নাই। আত্মপীবন-রক্ষার 
একান্ত ব্যগ্র; আকুলান্তঃকরণে বহি- 

| দ্বারাভিসুখে আদিল, ক্ষিপ্র-হন্তে অর্থল 
মুক্ত করিল । কি সর্ধনাশ। হবার খুলিল 

| 

সমর-শেখর । 

| কাননস্থ অট্রালিকাকে মগ্নিসাৎ করিজেন 3 

হইতে উখিত হইল এবং দ্বারোন্মোচন 

খালা! দ্বার বহির্ভাগ হইতে রুদ্ধ (সকলের 

প্রাণ উড়িল। বাটার আ্বভাস্তরে জাসিল, ৃ 
গোপান মঞ্চে আরোছণ করিয়া ছাদে 

ধাইতে চেষ্টা কুরিজশ লক্ষমান সশস্ত্র 
কোব গ্রতিপদেশত্র'ঠা প্রকাশ করিতে 

লাগিল) এ দেখ দুইজন হতভাগা 

গদ-্থলত' হইক্সা] কঠিন অঙগন-তমে 
পতিত হুইল । ধী গেল সর্বনাশ হইল! 

রুষ্ণবত্ঘ্সার ভীম-গ্রহারে* অট্রালিকার 
দক্ষিণাংশ গন্ভীর গঞ্নে ভূপতিত হইয়া 

হূর্ভাগ্য, সকলকে সঙ্গীবনে প্রোথিত 

করিল! শাণিচ তরবার! কাপুরুষ 

ভয়োদ্দীপঞর্ ! তুমি কেবগ জুট করিয়া! | 
ভীরু লোফের শিরশ্ছেদ করিতে পার, 

কিন্তু এই বার তোমার অসীম ধিক্রম ৰ 
কোথায় ছিল? 

বাটার পশ্চিম পার্খস্থ একটা প্রকোষ্ঠে | 
এক বৃদ্ধ এত ক্ষণ নিদ্র! যাইতেছিল। | 
এক্ণে এই তর্ক র শবে তাহার নিজ্রাতঙ্গ | 

হইল; ঞ্াাগরিষঠ হইবা-মাত্র দেখিল, | 

গৃহের বাঁচান মকল*চট, চট শব্ষে ৃ 

আঅলিতেছে, অমনি জন দিয়। শখ] | 

করিয়া পলাইতে চেষ্ট1/ করিল? কিন্ত 

আশ্চর্যোর বিষয় গৃহ হইতে এক পদও' 

বহির্গদন করিতে পারিগা নী, রাশি ৃ 

রাশি ইষ&ক-সম্হ, ছারু-পুথ রুদ্ধ || 
হইয়াছে; ভভ্ভিক্ত ভাকে তগ্র-বিহ্বল 
নয়নে কক্ষার চতুর্দিক অবলোকন 

করিতে লাগিল'। উদ্দেশে ঈপ্ষি্ত বিষয় | 
সমুহও প্রিয়-নুহদের নিকট জন্মের মত! 
বিদায় গ্রহণ করিজা। এই সময়ে 



রা 

২৯৬ 
টা রাবার শস্পিও িি 

আর্ধ্যদর্শন | আর্বিন, ১২৮৮1 [| 

: ূ 
বহ্িনথ। প্রিয় সহচরের সহিত সগ্মিলিত ॥ অতি কষ্টে দীর্ঘখাস পরিত্যাগ করি! | 

| হই! বিকট হানে নৃত্য, করিতে 

লাগিল । খবদ্ধ 'শার€ হতাশ হ্ইযা 

পড়িল 'কিন্ধু মুক্তি অন্বেধণে বিরত হইগ 

ন1। ক্ষিপ্তের ন্যায় ইতস্ততঃ জ্রত- 

পাদক্ষেপে গৃহাভ)স্তরে ভ্রমণ করিতে 

লাগিল। মে দ্দিকেযায়,লেই দিক হইতেই 

হুতাখনের গ্চগু উত্তাপ তাহার সর্বাঙ্গ 

দ্ধ করিতে লাগিল। ইহ।বমরে হঠাৎ 

বহির্দেশ হইতে যেন অস্কট মংনব-রব 

শ্রাত হঈল; অমনি দহ)ম।ন বাতাক্জন 

পার্থ্েগমন করিয়| স্থিরোন্নত কর্ণে তাছ। 

শ্রথণ করিতে লাগিল “প্রাণে হতাশ-- 

না--য--ছ"” এই অন্পঞ্ আশ্বাস যাক) 

অতি কষ্টে শ্রত হইল। অমন তৎক্ষণাৎ 

একটা বাতায়ন ভগ্ হইয়া গভীর শে 

কক্ামধো পাতিত হইল।তত্লগ্জে এক জন 

সশস্ত্র বীর-্বর লক্ষ দিয় গৃহাভাস্তরে 

প্রধেশ করিলেন এবং চক্ষিতঃ মুমূর্ধ, 
বুকে স্বদ্ধে করি সবলে তাহা হইতে 

নি্কান্ত 'হইলেন। এই দহ্যমান 

অক্টাপিকার চতুঃপাশ্থ অনতিঘন কানন. 

বলিতে পরিপুরিত। অন্লিকাংশ পাদপ- 

সকল কক্ষের উ্ণ-নিশ্বামে দ্ত হইয়। 

দবিগ্র দৈত্যুলের ন্যায় শোভাধার়ণ 

করিয়াছে) ৭ বীরপুক্ুধ এই কাননের 
অনতিদুরস্থ এক পুফপিশীর' প্রশস্ত 
মোপানাঙ্গনে তাহাকে শান্ত করিয। 
তাছার বিশীণ-মুখমগডলে অজঅ জলসেক 

ক্বারিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে 
ছু ঘ মি যু! 88885 এ চি 

চু 
* ৮ 

দির কন চে 

ছেনা। যদ।পি আত্মজীবন উত্সর্গেও 

| নৃশংস 1% 

কাতরছ্বরে কহিল “আপনি কে? আপনি 

কে? আপনিদেব নামানব? 

“মহাশয় ! আমার এমন কি দিব্য] 

গুধ'আছে বে, আমি দেবত্বের অধিকারী ূ 

হইতে পারি? আত্মতযাগ ও পরহিতৈবিত। 

মাশব-মাত্রেরই অগ্ভূষণ। কিন্তু এ ূ 

হতগাগা ত সে স্বাভাবিক মানবীয়; 

গুণদ্বয়েরও অধিকারী হইতে পারিল 

কেন না এক্ষণে আপনি যেরূপ 

অবস্থাপনন হুইয়াছেন, তাহাতে আমার 

মন্থযাত্বের কিছুই পরিচয় পাওয়া যাইতে- 

লা। 

শি পি বব 

আপনাকে হহাশনের গ্রাস হইতে 

অক্ষত-শরীরে মুক্ত করিতে পারিহাম, 

তাছ। হইলেও আমি আপনাকে ক্ষণ 

কালের জনা মানব বলির সম্বোধন 

করিয়! সখী হইতাম ; কিন্তু তাহাও নয়, 

এ ছুর্ভাগ অমতা হিলপিগের অপেক্ষাও 

বীর-বর এক খালি গ্রাশন্ত। 

পদ্স-পত্র বৃদ্ধের বহ্চিতাপ-্দদ্ধ অঙ্গে ঘন, 

ঘন বাজন করিতে লাখিলেন। 

€ লনা? বন! ও রূপ আত্মদ্রাহিত। 

নিতান্ত দূষণীর | বথাথ ক্ষত্রিয়-বীরের ৃ 
মীতি-গন্ছপারে তৃমি আব্ম-জীবনে ক্ষুদ্ধ! 
হইটপার--নতা, কিন্ত আমার জীবন | 

যদ্যপি এরূপ বিপন্ন নাহইত, আমি 

অত্যন্ত ভুঃখিত হইতাম, এক্ষণে ইছাতে ৃ 

আমার দুঃখের কারণ কিছুই নাই--. | 
আমি যথোচিত সখী । জননী বলুদ্ধয়ার ূ 

পরিত্ বক্ষকে পাপশূলে বিশ্ব করিক। (৮ 

শট ওসি ঠ্কপ -ঞ 

ঙ্ 



নি সিএস তির এতির এি ক 

সমর-শেখর । | কার্তিক, ১২৮৮7 রে ॥:ও কপ 1] 
ষঙ 

স্কিন, হজ ও এ ৪ ০ ৭ ইস, ৬৬ সপ ড্জ/পরএ ই ২ ম ৬০২৪৯ ও, জপ বাসা ৯ উস্কানি | কি ০০০ 

ৰ ক্ষত বিক্ষত কারয়াছি *ি সেই ঘোর 
পাপাচরণ জন্য আজ আম্মার এই 

প্রায়শ্চিত্ত ইইল। আমি এক্ষণে পাগঃ 

স্থৃঠি বিষ-ছুরিক] দ্বারা আমার হুদয়কে 

বারংবার ছিন্ন বিজি কা্দিতেনছী। উঃ! সে) 

জীবন হইজে মুক্ত হইব, বন্ুদ্ধর! সুবী 
হইবেন, এই আমার আনন্দ। হ্ষিশ্ত 

এক্সপ অবস্থায় ছুতাশনের গ্রাস হইতে 

মুক্ত না হইলে; আমার এ বিমল আনন্দেখ 

অধিক বাধাত ঘটিত। জগত দারুণ 

ক্লেখ-ভার হইতে নিষ্কৃতি পাইলেও, 
তাহার ক্ছিই উপকার হইত না1।” 

£“ মহাশয়! আপনার খাকা-শ্রবণে 

বোধ হইতেছে যে, এ নমুপায় আপনার 

পুবব-কৃত কোন এক পাপানুষ্ঠানের 

অনুতাপ ।” 

“কোন এক ?--না বৎস ! আকাশের 

নক্ষত্র-রাজি মরু-তূমির বালুকা-সমৃহ, 

অনন্ত সাগরের উন্দি-মালা গণন। দ্বারা 

ংখা। করা যাইতে পারে, তথাপি এ 

নারকী-কৃত অগ্রণা-প্প-নিচয়ের সংখা। 

নাই ।-- ও£1 সেই সমস্ত দুঙ্তির কি 

হাতেই গ্রারশ্চিন্ত হইল? না না। 

তাগাদের প্রারশ্চিত্ত অনন্ত-কাল-বাপী--- 

তাহা অনন্ুভবনীয়- চিন্তায় ধারণা" করা 

ধায় না--ভাবিলে হৃদয়-শোণিত দ্ধ 

হইয়া যায়। বোধ হয়? বিধাতা এ নরা- 

ধমের জনা চির-বন্ি-আালা-ময় অঃ 

দ.কুণ যন্ত্রণা আঞসহা হয় না। শ্বৃতি! 

পিশচি! দুর হও!--দূর হও! আরনয়-_ 

আর নয়!--আর যগ্রণ দিস না! এ 
ভোর রক্-পিপাস্থ চুরী আমার জদয় | 

শোণিত পান করিবার জন্য ভ্রঝুটী। 
করিয়। আসিতেছে! নিবৃত্ত 

হও 1-এনিবৃতত হও!” বুদ্ধ উদ্মপ্ের না 

লক্ষে মোপান হুইতে উঠিতে চেষ্ট! 
করিল ; বিন্ত দৌর্বালা-বশত অর্দোথিত 

»হইয়া পুনর্বার তছুপরি পতিত হইল। 

বীর-্ধর হস্ত-ম্বর পাতিয়! তাহাকে ধারণ 

করিলেন এবং নিজ অঙ্কে তাহার মন্তক 

স্থাপন করিয়া ধাজন করিতে করিতে 

কহিলেন--”“ওকি? আপনি উন্মত্ত হইগ্সেন 
নাকি? এরূপ অথস্থায় আপনার শান্ত 

! 

| 
| 

ৃ ভীত নহি। স্বতি--উঃ 1 পাপমদী |. 

থাকা কর্তক; নতুবা বন্ত্রণা-বৃদ্ধির অধিক | রি ৰ 
সম্ভাবনা! ক্র হ্টন ছি এরাপ মিদ্ধ 

বজনেও কি আপনা শরীর-জাল শাঠল | 

হইতেছে ন1? 

“বত! বাহ্য বন্ধণা যেন শীতল 

হইল, কিন্তু দারুগ অন্ত্বেদিনা 2 এ হর্দীম 

জদয়-হভাপন কে শান্ত করিজ্ব ? শরীরে 

এই সমস্ত ক্ষত দেখিতেছ, দিন হদয় 

সিল 

বদ্যপি প্রকাশো দেখাইবার হইত-- | 
দেখাইহাম থে, তাহা বিষন ক্ষত প্রাপ্ত | 
হইয়াছে। এক্ষণে খর পৃথিবীতে সার আমার] 

ভীষণ নরক স্থজন করিয়াছেন। নতুবা 
| তাহার বাহ।-কালে তদন্ছরূপ বহ্রণামর 

| দ্বারে প্রবেশ করিতে হইবে কেন? কিন্তু 

তাহাতে আমি ভীত নহি। পরকালেক় | কিছুই সান্বনারবন্ত নাট, এক-মাঝ যাহা” | 
| ভাবী হন্্রণা হইতে আমি আর কোন | আছে, তাহা ছোমারই ইজ্জাধীন। তুমি | 
ক জজ সি ০০ রস নিউ ইরান রস সিস সিল বররনিসনবন পে পপ ০ 



সি, ২ ০২৮০০৮ পথ 

| ২৯৮ 
| চা উস ইবিতে ০০ উস এসসি শি পপ আসব া 

| তাহ সম্পন্ন করিতে তা করিলে, 

| আমার এ ছুঃলহ হদঘ-যাতনার কগঞ্চিৎ 
| শমতা হয়।” 

[যুবক শ্বীর তরকার কোযোনৃক্ত 

করিয়! কহিলেন--“যে প্রিয়তম বস্ত 

ক্ষত্রিয়ের এক-মান্তর অবলম্বন, আমি সেই 

তরবাঁর হণ্যে সতা করিতেছি যে, আপ- 

নার মনস্তষ্টি সম্পন্ন করিবই করিব ।-- 

এক্ষণে আপনার অভীষ্ট প্রকাশ করুন|” 

বৃদ্ধ যুবকের মন্তকে দক্ষিণ হত্ড 

স্থাপিত করিয়। সন্সেহ-বচনে কহিলেন, 

বম! তোমার এরূপ মহত্বে যে কি 

আঁশীর্বা করি, সর্ধ-কার্ষে বিজয়স্লাভ 

কিয়! ক্ষত্রিয-গৌরব বন্ধন করিবে ।” 
এবং তৎপরেই কতিপয় বর্ণাস্কিত একটা 

হীরফানুরীয়ক উন্মোচন 'ষরিতে করিতে 
কছিলেন"আহ! ! এরূপ নিংস্বাথ ওদাধ) 
ও মহত্বের একত্র সমাবেশ "এ পৃথিবী- 
তলে অতি বিরল। একটিশশবষর আমার 

| জিজ্ঞাসা করিতে সাহুন হইতেছে না।” 
4 কি জিজ্ঞাসা করিবেন- করুন, 

| অকপট হাদযে ছার, যথার্থ গ্রত্াত্তর 

দিষ।” 
| এএকপ' মহত্ব-কৌমুদী কোন্ কুলকে 
| আলোকিত করিয়াছে?” বৃদ্ধ অক্ষ,রী- 
| রক উদ্মোটন করিয়া! নিশ্ ঈক্ষিণ কর- 

ূ গলে রক্ষা করিল। | 

ূ 

কঃ পপ স্পা শশী শাস্তি 

-ীশীশ্াশী শি 

“আলোকিত হওয়া দূরে থাকুক, 

ট খ্ববং এ হতভাগা দ্বারা, তাহা কলঙ্কিত 

ৰ হইয়াছে। যে নরাধম গ্বীদ্ঘ পিতা মাত ও | নিত বধন-যগল এবং নিজৰ বিকলে- 

.. আর্ধাদশন। 
1 

পর্যযস্ত গ্রীত হইলাম,তাহ! বাকাতীত |. 

নিরন্তর তায ০ শ ০ ক পীর পাপা পাপপকক লী ০ পাপা 

কার্তিক, ১২৮৮ । |" 
প্রন চর 

আত্ম-পরিচয়-ও্রনে আজীবন অন্ধ রহিল, | 

তাহার আবার কুল-গৌরব কি?" | 
বলিতে বলিতে অপাঙ্গে যেষন সুইটি | 
অশ্র-বিলু উদগত হইল, ধুৰক তাভা | 
মুদ্ছিয়া ফেলিলেন। 1 

“মে কি! তুষি তোমার জনক । 

জননীকে কখন দেখ নাই?” বৃদ্ধ] 

বিশ্সিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন ও বিষা- 

দিত যুবকের অঙ্ক হইতে মন্তকোত্তোলন 
করিয়া! স্থির নয়নে তাহার মুখের প্রতি 

নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 

“অদ্যাবধি নয়!” যুবক সনিশ্বাসে 

উত্তর করিলেন । “ভাল বৎস । তোমার 

পিতার নাম কি?” 

«এ পাপ মুখে সে পবিত্র নামোচ্চারণ 

অযোগা। তাহার নাম স্থুরশেখর,_ 

আর এ নরাধম তাহার পুত্রত্বা্চিত-_ 

নরেন্দ্র ১ ূ 

£ও$ সুরশেধর !-নরেজ্ 1 _-ন-”৮ ৃ 

রে--এ--” শিখর-চাত শিলা-ধণ্ডের ন্যায় | 
বন্ধ অকণ্মাৎ যুবকের ক্রোড় হইতে 
সোপানোপরি পতিত হইলেন। নরেন 

অতিশয় বিস্মিত ছইলেম, ভাবিলেন-- 

«একি ইনি আমাদের নাম-শ্রবণ- 

মাত্রেই ক্কম্মাৎ এরূপ মৃচ্ছিত 
হইলেন কেন !* তিনি বৃদ্ধের মুচ্ছাপ- 

নোর্দনের জনা যথোচিভত শুশ্রযা। 

করিতে লাগিলেন। ক্ষণ-মধে বৃদ্ধের 

সমস্ত বহ্রাকারে এক বিকটমুর্তি 

প্রকটিত হইল। নিমীলিত নসন-্বস-- 

সপ ক 



| করিতে লাগিল। 

শপ পাশীশাতিশিপশিলি পপির 

| কার্কিক, ১২৮৮। 

খে অঙ্গ-প্রতাঙ সমুদধ্ই নব-বলীকত 

[স্তরের ন্যায় অকন্মাৎ বিচলিত হইয়া 

| পড়িল। পাদন্স্বয় বাত-প্রতাড়িত বৃক্ষ- 

| শাখার ন্যান্জ শৃনো ঘন ঘন প্রক্থিপ্ত ও 

সঙ্কুচিত হইতে লাগিল 9ুহস্ত-যুগ মুষ্টিবন্ধ 

হই? কখন সবলে বক্ষে তাড়ন করিতে 

লাগিল, কখন বা উদ্ধত-কেশ ও শা" 

রাজি ধারণ করিয়া সবেগে আাকর্ষণ 

অনর্থল রক্তআ্াবে 

| মন্তক-_বদন--গলদেশ স্নাত হইল। 

শা ীশীটীি৮7,, 

1 

! 
॥ 
! 

| ঘন ঘ্ুর্ণিত হইতে লাগিল। 

বিক্ষারিত রক্ত-তাত্রবর্থ নয়ন ছুট কখন 

উদ্ধে ধাবিত, কখন ৰ। চপল-ভাবে ঘন 

ওষাধ্র 

সঘনে কম্পিত ও দস্তে দণ্ড ঘর্ষিত ও 

ংলগ্র হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বুদ্ধের 

এই নমস্ত বিকট অন্ব-ভঙ্গি দর্শন কিয় 

অতীব উদ্বিগ্ন হইলেন, _ক্ষিগ্র-হত্তে 

তাহার মস্তকে ও নয়ন-যুগে জলসেক 

করিতে লাগিলেন ॥ * শরীর-যন্ত্র পুনর্বাগ 

| বিকল ও নিব হুইয়। পড়িল । বৃদ্ধ 

ক্ষণকাল নীরবে ক্রন্দন করিয়া বাম্প- 

প্াবিত.লোচনে তগ্র-শ্বরে কহিলেন, 

“নরেন্দ্র! প্রিঘতম | এই তোমাদ্ব সেই 

| নরপিশাচ পিতৃথ্য ভবানীশগ্ধর ৮--এই 

ুষ্ট শাদ্দলই তোমাদের সমস্ত হঃখের 

মূলীভূত কারণ ৮-ও£! আমার তুল্য 

সমর-শেখর | 
ৃ 

২৯৯". 

হট নাই__দেব-পুঙ্গা পিতৃ-তুল্য অগ্রত্থকেও | 

বধ করিতে খড়াহস্ত হইয়াছিলাম। যে। 

এক-মাত্র অনর্থকণুরিহীন্না অনপলি্সা বৃত্তির ] 

বশবর্তী হয়! এই অনস্ত-শোণিত-্সাগরে | 

ঝাঁপ দিয়াছি, তাহাতে কি ফলোদয় | 

হইল? পদে পদে আত্ম-পরিদ্মন-গণের | 

দীর্ঘ-নিশ্বাস-বাতা। প্রাছুর্ভত হইয়। 

গতির়োধ করিতে চেষ্টা! করতে ছিল--" | 

অবশেষে দ্রেহ-তরি পাপ-ভারে পরিপূর্ণ 

হইয়* আপনিই নিমগ্ন হইয়া পড়িল। 

উঃ1--বত্ল! যেদিন হইতে পুঞ্যবর 

সুরশেখর €তামাদের ভ্রাত্ স্বপ্ধের মিথা। 

নিধন-বার্ডা-শ্রবণে শোক-বিহ্বল হইয়| 

লক্মী-গ্রতিম! জার়া-নমভিব্যাহারে অদৃশ্য 

হইঞধেন, সেই দিন হইতে লব্ধ-রাজ্জ 

নিষ্ষণ্টক হইয়।ও কথন এক মুহূর্তের জন্য 

চিন্তার বিষদংপন* হইতে নিষ্কৃতি পাই 

নাই। অবশেষে সে কাল সর্ণাকে এক | 

বারে নিহত করিবার মানমে দেশে দেশে | 

গুপ-চর প্রেরণ কাঁরয়াফিআান, কিন্ধ এত 

দিন কেহই কৃতকার্ধয হইতে পারে নাই। | 

লোক-সুখে শ্রুতহইয়। ভীষণ দিঘাংসা- 

বৃ্তির অনুধাবন করিয়। কতিপয় নৈনিক- 

সমভিব্যাহারে এ ভগ্ন আট্টার্ভিকায
় অজ্ঞাত 

ভাবে বাস করিস্বেছিলাম_-এম্ন সময় 

| রাক্ষদ এ পৃথিবীতলে আর কেহই নাই। নর্বনির সু হগ্মদশ অগদীখবর এ ভয়াবহ | 

| নর-মাংসাশী হিংশ্র ভিলদিগেরও ঘ্বপিত- কালাগ্নি-ভাঙ্গে আমাদের দকলকে আচ্ছন্ন 

মার্গে পা-ক্ষেপ করিয়1 অভিন্ন 'শোণিত, 

| প্রাণাধিক,প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুরশ্থরকে অন 

রাসে কালগ্রামে গ্রেরণ করিতে সনুচিত আমুল দগ্বীভৃত হ্ই্ল। 

করিলেন ॥ আমার সহায়-বল সমন্তাই' | 

বিনষ্ট হইল--চির-লালিত! কাশা-লতা। | 

| 

! 
| 
| 
| 
[ 

ূ 

ৃ 

| 
! 

| 

[ পর্টে কল্য তোমাদের অবস্থিতি-বার্ত! | 

| 
ৃ 

কেবল এ 



১৬) ১১০2৯২৯৬৯৯০ পাাসিপ্ছশীী পিপিপি শস্টত 

রাত সপ শট পপ পপ জি ও সস এস শা পল রি সা ধাপ পপ পম টপ পা ৩ পাপা ০ রানা রে শি পিসক সি রাস র্ 

নারকী-কুত তীষণ পাপ*ঘোষণা। জগতে | অস্থির হইয়া পল্ডিলেন।/উঃ । বুঝিলাম-_ | 

প্রকাশিত করিবার জন্য এ. নরাধমের | বিধাত1 এ নরাধমের প্রতি নিতান্ত 

পাপ জীবন” এর দর্দহ পাপ দেহ হইতে | লিষ্করুণ--নতুব! এই ঘোর যগ্্রণার সময় | 
এখনও বিচ্ছিম হন নাই। কিন্ত ৰ সে ক্ষণহখের বস্তকেও হরশ করিবেন 

তাহাতেও আর অধিক ধিলম্ব নাই। : কেন? ধে ছুল্লভ সামগ্রীর উদ্দেশে | 

আমি এক্ষণে দাকণ বিষময় মৃহ্বা-বাড়বা- | শত শত ঘোর নৃশংস কার্ধা লম্পরর 

নলে ভাগিঠেছি--প্রতিপদে জলস্ত র করিতেও সম্কচিত হই নাই--তাহ? | 

কোথায়? সিংহামন-পথ নিষ্ষণ্টক করি 

বার জনা 'প্লাণাধিক প্রিয়তম ভ্রাতৃপুত্র- 

দ্বয়কে নির্মাদিত করিলাম-_দেবতুল] 

। পরমারাধ্য জোষ্ঠ লোদরকেও রাজা 

 কথঞ্চিং শান্ত করির-_ছুর্বহ-পাঁপ-ভার | বহি করিলাম কিন্তু কই?--) 

ূ গ্বপ্ী-পরিমাণে লাঘব করিব |” ভবানী-,! বাহার উদ্দেশে এই ভীষণ পাপ-সাগরে 

শঙ্কর কম্পিত কলেবরে ও চঞ্চল নয়নে ৰ ঝাপ দিগ্নাছিলাম_-তাহ। কোথায় ? | 

চতুর্দিকে পুরি নিক্ষেপ করিতে লাগি-। -এক দিনের তরে-_-এক মূহুর্তের 
লেন-যেন সোছ্েগে কোন বস্ত অন্বেষণ | তরেও নে সামগ্রীত নর়ন-গোচির | 

| করিতেছেন। নরক ছাহার ঈদৃশ (হয় নাই !---অবশেষে তাহাতে । 
ভাঁব দেখিয়া ভিজ্ঞাসা করিলেন-- | সন্তরণ করিতে করিতে এই জলন্ত 

“আপনি ওরূপ চঞ্চল--ওয্প চঞ্চল | বাড়বানলে সেই. স্বর্গায় সামগ্রীকে | 

। নয়নে কি অনুগন্ধান করিতেছেন ” | ক্ষণ গ্রভার ন্যাষ চঞ্চল-ভাবে নৃঠা কৰিছে! 

| “হন্স্থিহ হীরকাঙ্গ,বীরক্ ৮ | দেখিলাম_ প্রাণে হতাশ হইয়া তম্মধো | 
|. “বোধ হয়, আপনার অঙ্কোতক্ষেপথ- (পতিত হইলাম । কিন্তু, হায়! ছুর্ভাগাবশত 

কাধে তাহা হস্ত-স্থলিত,হইয়। শিক্ন-ভুমে : । তাহা1* একেবারে অস্তহিতি হইল! ওঃ! ূ 

[পতিত হইয়াছে। ভাগ, আমি তাহার ূ ও:--এক্ষণে বুঝিলাম-+সুধ আকাশ- 
| অন্বেষণ কৰিতেছি।” নরেজ্র সোপান | কুহুম, পাপ-ভীবন-মরুভূমে মরীচিকাবৎ। 

ও তগ্মিকটস্থ পুষ্প-মঞ্চের চতুষ্পার্থ তয় | *ণ্জাপান একটাঁ সামানা অঙ্গুরীয়কের | 
1 তন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন? কিন্ত ূ জনা এরাপ উদ্বিগ্ন হইতেছেন কেন ?* ৃ 

[কোথাও অঙ্গ,রীযক প্রাপ্ত হইলেন না। | সামান্য ।-না,বৎস! সেই সামানা | 
। | বৃদ্ধ এঁক বারে গম্ভীরকভর হতাশ-সাগরে | বস্তরই জন্য অসামানা পৈশাচিক কার্যে! 
| মিমগ্ত হইলেন, অস্তর্দীহক দারুণ অন্তু- | হস্তক্ষেপ .করিয়াছি--জীবনকে ছূপ্তর | 
[শপ নর প্রচণ্ড উদ্ছপাদে ছিপ (পাপ-পকে শিপু করিরাছি। সেই সাষান্য নয 

চারার ০২০৯ এও পি শপ ৬ 

টক লারা রা 

৩০০৩ ্ আধ্যদর্শন | ,. কাবিক, ১২৮৮ 

ণ 
| 

অনলকে অওলি করিয়া] পান করিতেছি ৫ 

 শীগ্ঘই সেই অনিধার্ধা অগ্থি-লাগরে এ 

কলুষ-কলক্কিহ দেহ পর্ধযবদিত্ত ছইবে। : 

৷ এই অন্প-কাগ-মধ্যে ছুরম্ত জদয়-যাতনা ; 

পদ পপ ৯ পর ৮ পর সত 

জী, বাধ স্পে্পশানি ৯ সাপ 7 শািিশিশি 07 ৯৮ 

[রে সক 



টিভি ররর রাতারোডর কি নতন স্কিন রিিতানেরালিযারের ৮ 
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৯ রর ০০০০ ০০৪ 
রন 

ন্ 

সমর-শেখর । ৩৬৯ ৬ 

মি 

০০০৭ 
ম্। 1 

বন্তই আমার পাপ-জীধনঞ্তঙ্গের প্রীত )*করিলেন ; অবশেষে বিশ্বৃতি-নাগরের | 

অনল--মাশা-মৃগীর ছরস্ত মরীচিক1।” ধোর-তম সুচ্ছন্ন সলিল-মধো নিমগ্ন ছইয়। 

ভবানীশহ্করর বিষম যাতনায় ক্রমশ | স্বীয় পাপ-দগ্ধ হাদয়ঞ্ে-্পোস্তপ্ষরিলেন । 

| নিঃস্পন্দ হইতে লাগিলেন । - 

| নরেন্ত্র এ সমস্ত বাকোব কিছুই 

অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন ন1। বিষম 

[সন্দেহ ও কৌতুহল-রূপ ই প্রতিকৃ্প 
[তরঙ্গের মধ্যবস্তাঁ কাষ্ট-খগ্ডের ন্যায় 

| অস্থির হইয়া সোঞ্েগে কহিলেন, 

“পিতৃব্য ! দুর্ভাগ্য ত্রাতৃষ্পুত্র এ জটিল 

॥ বাকোর কিছুই মর্্রভেদ করিতে পারিল 

না ।৮ প্রান্তর প্রতীক্ষায় তিনি বৃদ্ধেগ 

| জগদাবৃত প্রাবৃট্দিবাকর-তুল। বদন প্রতি 

নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু 

এ আশা তাহার আপন হদয়-মধ্যে 

[ বিলীন হইল। তিনি দেখিলেন, তাহার 

| অনুতাপানল-দগধ মুমূযু: পিতৃব্য বাক্যো- 
| চ্চারণে বিফলোদ্যম হইয়। গলদশ্রনয়নে 

৷ উর্দে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং তথ" 

৷ পরেই দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়। তাহার 

মন্তকে স্থাপন করত নীরৰ-রোদনে 

অজজভ্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। 

যে নমন্ত রহম'-নিচক় তাহাতে ্নঞ্ধতম 

হায় কৃপে নিহিত ছিল, তাছাদের 

উদ্ধার-সাধনে তিনি ছুরস্ত মৃত্যুর সহিত 

অনেক ক্ষণ যুদ্ধ কগিলেন কিন্ত কিছুতেই 

সেই দর্ধ-বিঅক়িনী শমন-দূতীর করাল 

| কবল হইতে নিষ্ৃতি পাইলেন ন1। বতক্ষণ 

তাহার ভীষণ আক্রমণ হইতে 'দুবস্তী 

ছিলেন, ততক্ষণ নরেশ্রকে যথাসাধা 

| তাহার পিতৃ-রাজ্য বিবরণ পরিজ্ঞ/পিত 
০ স্পা শিপ সু দাত 

আপ 

কাডিক, ১৯৮৮। 
উস
 

ক 

ভ্রেয়োবিংশ পরিচ্ছেদ । 
ড় 

৫], 08,৮70 10086 31090 ৪181 

নটি 018,-৮6 আ)]] 000 1050780 5795920৫9 7 

8১০৫৮ 8০৪৮১001201) 100001- 
৪৯ ঙ 

৪1৮] 1.৮ 
07108 ০৯৪৯৮, 

কাঙ্গিকুট নগরে আজ আয় আনন্দের ূ 

পরিদীমা নাই । দেশের হুখ-শাস্তির 

বৈরী, দু্ঘর্ধ দসু।পতি ধৃত হ্টয়াছে--. 

আদ] তাহার বিচার-দিবম। হয়ত দর্ধ- 

সমক্ষে দুরাস্থার শিরশ্ছেদন হইবে । এইট 

আমোদ-আগনক ব্যাপার-দর্শন-মানসে সমস্ত! 

গ্রজাবর্গ রাজ-প্রানাদদাভিমুখে ধাবিচচ 

হইতেছে । সুনির্ভত সভামণ্ডপ ও প্রশস্ত | 

অঙ্গন-ভুমির চতুঃপার্খে দর্শক-সমূহের | 

উপবেশকোপবোগ্গী আসনাদি সংস্থাপিত | 

হইয়াছে । *সভা-প্রাঙ্গজ্পর মধ্যস্থ রত" 

ভূষিত দাস্ত পিংহানোপরি উপবিষ্ট 

হইয়া! কালিকুটাধিপতি সামরিণ সন্পুগস্য 

শৃঙ্ধখল-বদ্ধহন্ত «কতিপয় সৈনিক-রক্ষিত 

দৃন্যুপতিকে হাসেটোৎফু্প নয়নে নিরীক্ষণ" | 

করিতেছেন। সভাস্কল-_স্থির-_ গম্ভীর । | 

র্শক-সমূহ প্রস্তরোৎ কীর্ণের স্যার উপবিষ্ট] 

সামান্য নিশ্বান-বাঘুও “সকলে ধীরে | 

ব্বীরে পরিত্যাগ করিতেছে। সকলেরই | 

নির্িমেষ নম্বন' লামরিণের সুখের দিকে | 

যত । যেন তাহার জড়ত| দূরীকরণ: 

করিবার জন্য সকলের দৃরি-শর আক্ুঠ- | 

সস 



৩০২. 
ৰা 

(এ তি 

গতিতে নিঃসারিত তইয়া। তাহাকে বিদ্ধ 
করিতেছে। 

ক্গাণসপপেকপাদটিশ হাতির আপাদ. 

|| মস্তক'স্ির-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া ককশ 
স্বরে গিজ্ঞান৷ করিলেন “ তুমি কি জন্য 
আমার রাজ্যে গ্রজার্দিগের বারংবার 

উৎ্পীড়ন করিয়াছ ?১৯ 

“কোন, বিষয়ে আমি আপনার 
গ্রজাদিগেব উৎপীড়ন করিয়াছি ?” 
দন্থ্যুপন্ি তদহুরূপ-স্বরে উত্তর কষ্ধিলেন। 

*সে বিষয়ের বিবরণ তোমাকে দিবার 

কোন প্রয়োজন নাই। তুর্মি কি জন্য 
আমার রাঞ্জয-মধ্যে শত শত ঘোর 

পৈশাচিক কার্ষেয হস্তক্ষেপ করিয়া! সুন্নর়- 
শাগন-গ্রণালীর নমধিক ব্যাঘাত সংঘটন 
করিয়াছ ?” 

“যে মূঢ় সেই পমুগ্রায় কার্ধযকে 
পৈশাচিক কার্ধ্য বলিয়! ঘ্বণা করে, সে 

স্বয়ং পিশাচাধম। নর-ধাংসাশী% রাক্ষমকে 
বধ করা, পরধনপগারক চৌরকে দণ্ডিত 
কর1--যে নরাধম নৃপতির হুন্দর-শাষন- 
প্রণালীর বিরুদ্ধ'নিয়ম--সে আবার কি 
প্রকারে আপনাকে নুপতি বলির! 
পরিচয় দেয় ?+ 

“কি 'ছুবৃক্ডি!” সামরিণ ভ্রকুটি করিয়া 
ূ কহিপেন-“তুই আপন মৃত্বা-কালেও 

|| বিনীত হুইলি না! কেন এ অল্প-কালের 
[জনা বিষাক্ত বাথাপ প্রক্ষেপ করিয়া 
| বিনীত হইলি না! কেন এ অল্প-কালের 
| জনয বিষাজ বাগাপ নিক্ষেপ করিয়। আসার 
[৮ জে।ধকে দ্বিগুপতর যি দে টি 

রাজার” উথপশাদ কপার কাল. ৯. 
রঙা 

্ 
৮ ০ সর 

এ মিভকত। দর্শন করিয়া বিশ্মিত নয়নে 

রঙ 
কার্তিক, ১২৮৮। 

“সামরিণ ! ৫০ তুমি ঘখন বিশ্বাম- 
ঘাতকের ন্যাপ নিমন্ত্রিত ব্যকিকে 

বিনা দোষে শৃঙ্খলবন্ধ করিক্বাছ, তখন | 

আর তোমার প্রজ্বলিত ক্রোধহতাশনের | 

শমত1 প্রীর্থন। করি না। তোমার | 

ন্যায় কাপুরুষ নৃপতির এরূপ জঘণা; 

নৃশংদ ব্যবহারে আমি কছুমাও 

আশ্চর্য হই নাই ।--কেবল এট টুকু 

আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ভুমি এখনও 
আমাকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ ন1 | 

করিয়া এই রূপ নিশ্চিন্ত রহিয়াছ।” 

নাগরিক-বর্গ দন্্যুপত্ির এরূপ উচ্চ! 

পরম্পরের 

লাগিল। 

মুখাবলোকন 

ইচ্ছা করিলে, এই দণ্ডেই তোর শির" | 

শ্েদেন করিতে পারি; আবার ইচ্ছ] ঃ 

করিলে, তোকে, দণ্ডাক্তা হইতে মুক্ত | 

করিতেও পারি, তা জানিস্।” র 

দন্যু। “হা চোর রাজ্া-পালকের | 

এই খ্রকাগ প্রভৃত পরাক্রম বটে। 
যে মুর্খ--অপন্থত ধনকে অর্থ-বিনি ময়ে-_ | 

না, না, হীরকাঙ্গ,রীয়ক-বিনিময়ে ক্রয় 

ক্র সে চৌর* অপেক্ষা শত-গুণে 
নিকৃষ্ট ।+, 

“কি নরাধম ! তুই আমাকে চৌরা- 
পবাদ দিলি £” 

«অত বর 1 সহত্র বার ! যত ক্ষণ না | 
জিহ্ব! বাক্শক্ি-বিরছিত্ত হুইবে,তত ক্ষণ | 



ৃ কার্তিক, ১২৮৮ । রর 

(| বলিব--সামরিণ কাপুক্জয। সামরিণ |, সামরিণ আর এক পদও অগ্রসর হইতে 
| চৌরাপেক্ষা সহস্র-গুণে নিকৃষ্ট 1” 
| “সতীর্শ। যদিও তুই ক্ষণ-কাল জীবিত 
| থাকিতে পাররিতিস্, কিন্ত তোর এন্সপ 
| উদ্ধত বিদ্রোহী ভাব তোর প্রতিকূল 
| হইল। আমি আর একটা কথ! তোকে 

| ছিজ্ঞাস1! করিব । ভাল, আমাকে চৌরা- 

| পবাদ তুই কিসে দিতেছিস্ ? 

| “কিনে! তুমি আমার পুত্রশোকার্ড 

বুদ্ধ পিতৃদেবকে সিংহাদন-চুযুত করিয়া! 
| রাজ্যাপহরণ করিয়াছ,--আমার গ্রাণা- 

র ধিক প্রিয়তম অগ্রজজকে সুকুমার 

| অবস্থায় নির্বাদিভ করিয়াছ--মহর 
| এই হত-ভাগাকে জন্ম-রাত্রেই নদী-জলে 

[নিক্ষেপ করিহাছ। উঃ! নরাধম! 

| ইহাতে ও কি তোমার মহাত্বোর প্রধান 

| গৌরব প্রঙ্গা-সমক্ষে বর্ধন করিতে 
| চাও! ইহাতেও কি তোমার ঘোর 

ৃ কলক্কময় চৌরাপবঝদ হইতে নিষ্কৃতি 

পাইতে চাও !--তবে মাহাত্মা--গৌরব 
| নরমাংসাশী অসভ্য পার্ধতীয়দিগকে 
1 

| আশ্রয় করুক ।, 

| এই সময়ে প্রজামগডল-মধো' “ুর- 
। শেখর-_রণেন্্র-নরেন্্র--সতীশ” এই 

র প্রকার কলরব উত্থিত হইল। তাহার! 

| সামরিণকে নিষ্কোষ জসি হতে সত্তীশের 
| দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া উচচ৫ত্বরে 
| বলিয়া! উঠিল--“সামরিণ ! সামরিণ ! 

ৰ নিবৃত্ত হও-_নিবৃত হও! নূর্ঘতা সংবরণ 
কর! সতীশ এখনও অনেক কথা 
ৰ বলিবেন।,, 

মে চে স্স্দি পিসী টিপতে পাপিস্পীী পিপি শী? 

মমর-শেখর । রঃ 

ঠ 

অ.্ু-পরিঞন বিনাশ করিয়া ভোমা- 

৩০৩ ৭ 
টা 

পাঁরিল না)! 
সতীশ বলিতে*জ+দিলৈন* সামরিণ! 

যখন আমি দৃক্না-অপবাদে শৃপবদ্ধ 
হইয়া তোমায় সমন্গুখে নীত হইয়াছি, 
তখন আর তোমার শোণিতাক্জ হস্তে 
আমার জবনের প্রতযাশা করি লা। 

আমি বধা। অল্প-নময়ের মংধাই আমার 

হদয়-শোপিত-্মানে তোমার এ রক্ত- 

পিপাস্থী খড়োর তৃষা! নিবৃত্তি করিব। 

কিন্ত ক্ষণ-কাল স্থির হও। তোমার 

প্রিয়ান্থরাগী প্রজা-নমূছের অনুরোধ রক্ষা! | 
করি।” তিনি পর-ক্ষণেই প্রজাবর্গের 

গ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া! কহিলেন « হৃহদ- 

গণ! বাদ্ধব-বর্শ। আমি.নৃশংসের নীয় 

তোমাদের মকলকে কত বার উৎপীড়ন 

করিয়াছি--কঞ্চ বার তোমাদের সর্বস্ব 

পহরণ করিয়া তোমাদ্দিগকে পথের 

ভিধারী ক্রিয়াছি* কত বার তোমাদের 

মত তেলে মু ১ পল 

দিগকে দারুণ খোকানলে দগ্ধ রুরিয়াছি। 

সেই লমস্ত পৈশাচিক ছি য়ার প্রতিফল 
আজ আমি তোমাদের ধার্িক-প্রবর এ 

বৃপতির নিকট প্রাপ্ত হইব--তোমাদের*] 
সর্ব-নমক্ষে আমার শিঃঞ্চেদন হযবে। 

আজ হইতে তেমর! সকরো নিষণ্টক | 
হইবে--আজ হইতে তোমর| সকলে | 

নিরুদ্ধেগে নিগ্রাসভ্তোগ করিবে,আজ | 
তোমাদের ছুখ-শান্তির দুর্ধর্ষ টবরী | 
বিন& হুইবে-মাজ তোমাদের রাজ্য | 

শাস্তির আম্পন হইবে। কিন্ধ বোধ হর, 
জাজ 

পীিশাগাশাশ? 



পা ওসি অপ পতি ক চুক এ নি 

| এখন৪ বিংশতি বদর অনীত হয়৭, 
নাই__যে দিন তোমাদের পূর্বতন আর্ধ-। 

| পতি জুবশেধর রত ডু হঠয়াছেন-_+” 

ৰ দহরশেখর-_রাা় | উঃ! নরক |. 

রলাতল ! পণিবীকে গ্রাস করুক।» 

| “ই রাজছাত !- নির্বাসিত নৃশংস 

॥ বাবহাবে--শোচনীয় 'অবন্ভার! গেই 

(বত্নর পরিপূর্ণ হয় নাই, সেঈ পুর- 

| ন্যায় রাব্রা-নিক্ষাবিত হইয়া সামরিণের 
| ভীষণ জিঘাংসা-বৃত্তির পরিপোষেণের জন্য 

|| উৎ্পীড়িত হইয়াছিলেন-নে দিনে 

নর-রাক্ষদ ভবানীশম্কর ছুষ্ট সামরিণের 
পরামর্শে চোমাদের লক্ষমী-ন্বরূপ। রাজ্ঞীকে 

| ভিখারিণী-বেশে রাজ্য হইতে দুরীক্ত 

করিয়াছিলেন । বন্ধুগণ । আঃমার হণ্ড- 

স্ব বন্ধ) নতুবা এ ঘদয়-ট বাহির 

| করিয়া মে ঘোর কলিমাময় ভীষণ 
ঘটনা-চিআ তোমাদের নয়ন-লমক্ছে 

ধরিতাম।” 
পশীত্র শৃঙ্খল মোচন করিয়া দাও-_ 

ছিব কর--ভাঙ্গিয়া ফেল-_শীত্ব-_ 

| শীন্ব!” এই শব্খ জকম্াৎ সভভাগৃছে 
| উখ্িত হইল 1 অমনি কতিপয় নাগরিক 

॥ লক্ষে ধাবিত হইয়া সভীশের হত্তদবর 

! অন্ধন-ঘুক্ত করিয়া দিল “সেই দিন! 

&৪:1 দেই ছ্দিন ! একটি-মাত্র হুর্ধ্ের 

| দিন হইতে আদ বোধ হয়) বিংশতি | 

শোকার্ত “বৃদ্ধ জুরশেখর নিরীছ মেষের 
1 

পকিযাতে গণিত হয় নাই-__ভাছার 

কার্তিক, ১২৮৮। 

. মধ্যে শত শতল্হৃর্ধ) উদিত হইয়াছে-_ 1 
| আর সামরিণের ছুক্ষিরা-রূপ ঘোর; 

ৃ তমসা ম্বারা আবৃত হইয়া” লুকায়িত ; ৰ 

। হইয়াছে। ্ন্বদর্গ তোমহা সকলেই! 

। অবন্কীত আদ যে, তোমাদের জোষ্ঠ রাজ- 

| পুত্র রণেন্দ্র নিংহ দ্য কতৃকি অপন্থত 

| হা্ছিলেন। কিন্তু, যে ডুবন্ত দন্থা 
| তাহাকে হরণ করিয়াছিল, এ দেখ--সে 

| তোমাদের দগ্থুখে রাজবেশে দণ্ডায়মান: 

! 
ূ 

রহিয়াছে । এ নরপিশাচ বিদ্ধাবামিনী 

দর্শন-বাপদেশে রাজকুমারকে সঙ্গে 
লইয়। পথিমধো দন্যদিগকে বিক্রয় । 

কুরিয়। আপিয়াছিল !-এ!-এদেখ!. 

| নরাধমের মুখ-মগুলে দে চিত্র ঘোর : 
কৃষ্ণবর্ণে অঞ্কিত হইয়াছে! এ দেখ; 

ছুরাত্মা পলায়নোদ্যত হইতেছে-_,ঃ ৰ 

« ধর-_ধর-_বন্ধন কর-_শিরস্ছেদন : 

কর!» নাগরিকগণ উন্মন্ধের ন্যায় র 
দ্রত-বেগে ধাবিত : হইয়া পলায়মান ৃ 

নামরিণকে ধৃত করিয়া যথোচিত অব- 
ূ 

ৃ 

পপর 

মাননা সহকারে রাজ-সভার আনয়ন 

করিল ।“সভ্য নাগরিকগণ ! এক দিন, 

ষে'নরপণতি সাক্ষাৎ ধর্খ্েখ ন্যায় এ 

রত্বভূষিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ও | 
হাগ্মদর্শনে তোমাদের সকলকে পুত্রা- ূ 
পেক্ষ] স্নেহ করিতেন, যাহাকে তোষরা 

আপনাপন মস্তকে রাখিয়াও শান্ত | 

থাকিতে পারিতেন না ;- বাহার চরণে | 

কণামাত্র খুলিম্পর্শ হইলে, তোমরা ূ 
মস্তকের কেপরাছি দ্বারা তাহা পরিফ,ত ূ 
কর্িয়] দিতে। আজ দ্বেখিবে চল-- | 



পরত পা শন ৮১৯০৯ রে 
কসম রর 

 স্বরশেখবকে দেখিবার জন] একান্ত সর্ুৎ- 

| স্থুক হইল । হাহা 1 সতীশের প্রি 

| এত দূষ অনুরক্ত হইয়া উঠিযাচিল 

৷ ষে, তীঙ্থার সৎকার্ধা ও অতীষ্ট-দাধনের 

| জনা প্রিক়্-ভ্রীবনকেও উৎসর্গ করিতে 

| কৃত-সঙ্কর হইল। বিংশছি বংলর 

| খটিয়া ছাহাদের হৃদয়াকাশে যে গৌরব- 

| শালী প্রভাকর দুবুত্ত সামরিণ ও ভবানী- 

শঙ্করের কাল-মেঘ-জালে আবৃত ছিলঃ 

অদ। প্রবল বাতা-তাড়নে সে মেঘ সহসা 

অপসারিত হইল । গগন পুনর্ধবার 

পরিষ্কত হইল-_পুলর্বার মে তেজক্কর- 

সরধ্য-প্রভাঁয় উজ্জ্বলিত হইল । তাহারা 

সে হ্থর্টীকে বহিরাকাশে না দেখিয়া 

থাকিডে পাধিল নাঁ। নেই হ্যা 

পুনব্বার মধা-গগ্রনের জ্যোতি 

মিংহাসনে আমীন হইবেন, তাহার! 

দেখির1 নয়ন পরিদৃপু করিবে-এই 

উল্লাসে নকলে তাহাকে দেখিবার জনা 

একান্ত উদ্বিগ্ন হইল । দহীশ তাহাদের 

সেই কৌতুহল নিবারণের ভার গ্রহণ 

| করিলেন। ছৃষ্ট দামরিণকে কারারুত্ 

করিতে আর্দেশ করিয়। তিমি পিভৃ-দর্শন- 

| মানসে বরির্গত হইলেন। 

সপ 

পপি, ৩ সপ পপ পা পি এ-ও 

০০৭ 

সমর-শেখর | নি 

রং | ১০৩১০১১১১১১ ৩০১০৩১-১ ০) 
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সশীশ স্বীয় পিতৃ-দর্শন-মাঁনগে বহিগত 

ছইলেন | তাহার প্রিয় আদ সমরের 

উপদেশানুস'বে কাপিকৃটের পশ্চিম 

পার্থ কোন এক নির্দিট দেব 

মন্দিরাতিমুপে যাত্র! করিলেন । আঞ্ 

তাহার জুদয়-সাগহেশত শত সাঁশ।লহণী 

শা শীীশশীশী শিপ িশীর্পাশী্টিিটিশি শীশিটতি শত 

পীরে ধীরে হৃহ্য করিতেহে । কোনটী 

উত্থিত হঈবা-মাত্ ক্ষণ-কাল ঘৃন্য 

করিয়া সেই খানেই বিল্লীন হইলু। | 
কোনটা আবার অপ্রতিহত-বেগে ূ 
নাচিতে নাচিক্চে ১ইটিদা ঢচলিল, ফমশ 
দৃষ্টির বিগত ভইরা পৃড়িল-মতীশ | 

আর তাহাশে দেখিতে গাইলেন না। | 

সন্থুখে পেই দেবমন্দির-ছুত্র গু! 
শৈল-পরিবেতিচ খেত-প্রস্তর-প্বনিশ্ি | 

ক্ষুদ্র দেব-মন্থির 1 পশ্চিম দিকের পর্বত | 
শ্রেন্ট ক্রমশ ন্তবে ভয়ে উহ, হইয়। 
অবশেষে নীলাকাশে ধুম-স্তত্ডের ন্যাক় 
মিলিত হইয়াছে । অপর দিক-্যঙ় কু 
ক্ষুদ্র পর্বত-সমুছ শ্রেখীবন্ধ হইয়া ক্রমশ 

সঙ্কীন-ভাবে হুদুব- প্রসারিত পশ্চিষ!চঙগে | 
সম্মিলিত হইয়াছে | শ্ান্টী, বিজন-- 
গান্তীর্ঘা-পুর্ব ! কোন জীব-্রস্কর কোলা 

হল নাই। তষ্মধ্ে প্রবেশ করিবামাত 
এ শাক টচাস্পিতি (উপ পিস শি আতপ শশা ও 

চে 



৩০৬ আধধ্যদশনি | কার্ডিক, ১১৮৮। | 

| ছদয় সহসা ভক্তি : ও ভূর়্ে| সমস্ত কি বৃ্ধ হইল 1 আজম্ম-কাল কে; 
স্পন্দিত হইতে থাকে_সজোরে পদ- | পিতা, কে মাতা, কে আত্ম-পরিজন, | 

| বিক্ষেপ করিতেও সাহস হয় না! সম্তীশ 
| নি ঘোটক হুঈতে অবতীর্ণ হষ্ট়া 

| ধীয়ে ধীরে লহর্কিত ভাবে মন্দির-গ্বারে 
| উপনীত হুইলেন। যে দ্রিকে নয়ন 

| নিক্ষেপ করেন, মে দিক হইতেই যেন 
| শৈল মমুগায় বিশ্মিত ভাবে তাহাকে 
| দর্শন করিতেছিল। কোন দিকেই 

| লোচনাদন্দকর হরিৎ-দুশো তাহার নয়ন 
| স্গিগ্ধ হইল না। বাসভ্তীলতিকার নয়ন- 
| প্রীতিকর নৃতা-_মুকুলিত-পাদপ-কুলের 
| দুদৃশ্য অলঙ্কার কোন দিক' হইতেই, 
| তাহার নয়নগোচর হইল না। কল-কণ্ঠ 

বিহঙ্গের সুমধুর গ্রীত-্ধবনি--সুমন্ম মলয়- 

| পন্রনের কোমল বংশী-স্বর ফোন দিক 
[হইতেই প্রবাহিত হুইঙী না | সমগ্র 

। প্রক্কতি যেন ধূনর”বাসে গাত্রাবৃহ করিয়। 
নীরবে যোগ-মগ্ধ কহিয়া্থে। সম্ভীশ 

| চতুর্দিক অবলোকন করিতে করিতে 
| সতর্কে দেবালয়-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। 

দেখিলেন, দ্বার অনর্গল। মন্দ অঙ্গ 

প্রএবিক্ষেপে মন্দির-মধো গুবেশ করিয়! 
টু দেখিলেন শুত্র-শিলালনোপরি টিত্র- 

প্রশ্তরোৎকীর্ণ বুদ্ধদেব-সূর্তি। " সতীশ 
দেব-কিগ্রহ প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্ষি-সহকাবে 

প্রথা করিলেন। বলিলেন, “ভগবন! এ 
| দ্বাসকফে আয় কেন কইদেন? প্রিরনুহদ্ 

| সমরের উপদেশান্থদারে আপনার শ্রীপদ- 

ছে দর্শনে ছাকণ হৃদয়-স্্রণা। হঈটতে যুক্ত 
2৬ জাবির ছিলাম, কিন্ত কই ৮ 

22742 

কিছুই জানিতে পারিলাম না । জানি,সষর ূ 

এক-মাত্র প্রির-হৃহদ। তাহার়ই অনুকম্পার| 
ও রাত্রির স্েঃহ আজ পর্যাস্ত জীবিত 

আছি। নতৃবা! এশ দিন শত সহশ্র প্রবল 

বিপদ-শ্রোতে কোথায় প্রবাহিত হইতাম ! 

দেব! সার কে--ন--এই সময়ে সঙ্গ লি! 

স্বারা কে তাহার পৃঠদেশ স্পর্শ করিল। 

সঠীশ চমকিয়া দেখিলেন অপূর্ধবযোগি- 

মূর্তি !-রক্তান্বর-পরিথিত,  স্ুৃচিক্কণ- 

কৃষ্ঝশ্মত্রুল অপূর্ব-যোগি-মৃর্তি! অমনি 
প্রণত হইলেন। যোগি-বর «মনো ভি- 

লাষ পুর্ণ হউক” বলি আশীর্বাদ 

করিলেন এবং সতীশের হস্ত-ধারণ করিয়] 

উত্তোলন করিলেন ও সন্বেহ বচনে 

কছিলেন “কুমার! তুমি কি আমাকে 
চিনিতে পাধিগে ন। $" সহীশ «কুমার 

নাম শ্রবণ করিয়া সবিশ্রয়ে দেখিলেন-_- 

সমরশেখর । অমনি বিশ্িত ভাবে 

কহিলেন-. 

“ সমর! একি! তোমার এ ৫শ 

কেন ?* 

“কেন? কুষার ! বেশ কি পরিধান 

করিতে নাই ?” 

" সমর সহাসো ছিজ্ঞাসা করিলেন। 

০ এ 

“কেই ! এত দিন ত তোমাকে এবেশ। 

কখন পরিধান করিতে দেখি নাই 1” 
“এত দিন তাহা আবশাক হন নাই, 

আজ হইয়াছে বলিয়া পরিধ'ন করিলাম »| 

নমর সঙ্গেহ ধচনে উত্তর কবিলেন। 

িতিিকিিজএ তত 



কারিক, ১২৮৮৭ ৪ 

মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কগিলেন-- 
দ্বেখিলেন, তাহার অপাকে ছুটটী অশ্রু 
বিন্দু উদগত ইইয়! পতনোগুখ হইতেছে। 

“ও কি! সমর! তৃমি কার্গিতেছ ? 
গন কাদিব কেন? ভ্রাতঃ! তোমার ! 

সৌগাগোর বিষয় মনে কারয়। আমার 
মপাঙ্গে আনন্দাক্র উদগত হইতেছে ।* 

“হতভাগের আবার মৌভাগা কি? 
লমর ! যেনরাধম আলন্ম-কাল ছুর্ভাগো 

লোকে আনীত হইবে ?” 

এ“কেন। কুমার! আন ভোমার 
বিষাদের প্রয়োজন কি? ভাত! ভোমার 
মৌভাগা-হৃর্ধা অচিরে উদ্দিত হইবে ।” 

“লমর | এই ত সেই দেবন্মন্দির।ভবে 

আমার প্তৃদেব কোথায় রছিলেন, ?৮ 

“কেন, রাজধানীতে ! গেখানে কি 
তাহর কোন অন্থনন্ধনি কর নাই ?+, 

“£ন1, ভোমার বাকো ভাবিয়াছিলাম, 

এই খানেই তীহার দর্শণ পাঁঠব।» 

জাতঃ! এত ক্ষণ ভিনি গ্রদ্গা-বর্গের 

জয়োল্লাসে রাশ্নামনে আরঢ় হইয়াছেন ণ 
বিশ্বাস না হয়-যাইবা-মাত্র দেখিতে 

| পাইবে।” 
| “জগদীশ্বঃ যে এ হতভাগোর প্রি 
| হুপ্রসরধ হইবেন, তাহা গ্বপ্রেও জানিতাম 
ূ না) সমর! চল, তবে আমরা 

| প্রজাবর্গের জয়োললাসে সংযুক্ধ হুইব। 
| স্রাতঃ! তুমি কি এই বেশেই যাইবে 7 
ৃ তোমার অশ্ব কোথায় 1" 

মমর-শেখর। *: ৯ 

সতীশ বিস্মিত হইলেই এবং সমরের |. 

গাবন্ধ রহিয়াছেঃনে ফি কখন*্মৌভাগা, 

চি খাল 

যায়! যায়।? 

ব্ষি্ন হইলেন । কহিলেন, “মমর | 
তোমার এ বাকোর অর্থ কি? তবে] 

“এ কথার উত্তর দিতেছি ।ঃ 
“কথন ?% 

“এখামি। অগ্রে তুমি আমার একটা 
অনু'রাধ রক্ষা কর?” 

£ কি অনুরোধ, সমর ? 
* “অগ্রে এই ্রিপুঙ্ষেখের ভগবান বুদ্ধ- 

দেবের সাক্ষাতে সত্য কর--আমার 
অঙন্গরোধ রক্ষা করিবে ।” 
সভীশ অকপট হৃদয়ে বলিলেন “গর! | 

আমি এই ত্রির্শাকনাথ ভগধান্ বুদ্ধ- | 
দেবের চরণ স্পশ, করিয়! বণিতেছি, 
তোমার অনুরোধ রক্ষ। করিবই করিব। | 
এক্ষণে কি তাঁঠ। প্রকাশ কর % 
“নরেন! তোমার এ হতভাগা অগ্র 

রণেন্্রনিংছকে ভুলিয়া ঘাও | ভাই! 
রাজপাশীতে যা বৃষ্ক পিছ মান্া। | 
স্নেঞলীল সোদর ও অন্থরন্র গ্রজাবর্গের 
আনন্া-বর্ধনের জনা পিতৃ-! হাসন এ&ণ 
কর। আর একটী অনুরোধঞুঃধিনী 

ূ 
ূ কি তুমি রাজধানীতে ধইবে না?” | 

| 
ূ 

ূ 
| 

শি শীট শি শীট তি 

মৃতদেহে নবন্জীবন প্রদান করিও) ] 
হ্রাতঃ! আজ আমার কি গানন্দের!] 
দিন। নে গৌরব" সর্ব ের পুনরখানের 
জন্য বিংশতি বৎসর ধররিয়। মানত | 

ূ 
ৃ 
| 

ৃ 
| 

গিরিবালার পাণি-গ্রহণ করিয়া তাহার ূ 

ূ 

| 

ৰ 

সতীশ প্রথমে সঙ্গি, তৎপরেই | 

"জব নিশ্রয়োঅনরুজ্বেশাস্ত রও মিশ্ায়ো.] ৃ 
ঘন। যাইলে এই, বেশেই, প্চারণে || 

৪০ 



৮ এজি পি ওজর চস 
নন ডিক 

৩৬৮, রর 
ৰ 
! € 

[| লপ করিয়াছিলাম, অধ তাহ! সফণ 

ঝর হাদাময় 
| কিরণে বিউঅউঞী'আ'লোকি হইল-_ 
| হইল। আল দেই সহজ! 

| আগের গাঢ় অন্ধকার অস্করিত হইল । 
| নরেজ্রের হাদয় জ্যতিম্বয আকাশ- 

: পথে উঠিত্তে উঠিতে' অকল্পৎৎ খোর 

| অন্মকারমরর অল গহ্বরে পতিত হইল । 
| তাহার হৃদনন-ক্ষেত্রে যে মবখময়ী আঁশ। 
| ধীরে ধীরে বর্ধিত হইতেঠিল, এত দিনে 

পর আজ তাহা ফল-পুণ্পে হত্যাভিত 
| হইল; কিন্ত কোথা হুইতে 'মাবার 

র প্রলক্ন-প্রভ্ন উধিত হুইপ] তাহাকে 

| সমূলে ছিন্ন কঠিণ। নরেন্দ্র দারুণ উত্তর পাইলেন না--মনদিরের চতুর্দিক, 

| হাদয়-যাভনার একান্ত অধীর হইয়া 

1 | পড়িলেন। তাহার এরূপ চিন্ব-বিকার | 

৬ করিয়া রণেম্ত্র কোমল ভত্না-। 

বাঁকে কহিলেন “নরেন । একি! তুমি 

হহির্জগতস্থ যাবতীয় পদার্থের সহিত 1 

ূ 
| সন্বস্ধ,ত্যাহা যোগীদিগের একান্ত জ্ঞাতবা। 

| 
যাইতেছ্ছেগ।, যথা-- 

মহা ভূতাশি পঞ্চেতি 
দেহ-মধ্যে ইধুন। শৃণু। 

া মহাডৃভানি পঞ্চেতি 
| পৃথাতেজো মরুতৎখ বাং । 

এতেষ/ধ। তথ। পঞ্চ 
টি সাং টু এ ডি বি উঠ 

টা ০০৮০৬ সস ৫০১০ 

/:--.সপপঞাাতারারাট 

আধ্যদর্শন। 
পাপা পট ৯৮ এরর ভর (পি স্যার, ৩৮৫, চো স্পক+-»এাহরাচনসির এরি এর এ 

যোগ। 

| (দেহ-তত্ব।) 

মানবদেহ এবং প্রর্কৃতির গে ঘনিষ্ঠ 
স 

এই ঠেতু তত্বসার তন্ত্রাুসারে তাহা লেখা যে পঞ্চ মহাতৃত ও তদগণ আছে, তাহা | 

কাহিক, ১২৮৮ । 
জজ 

ভগবান্ বুদ্ধছে্বের চরণ স্পর্শ করিয়া 
সত্য করিলে, আবার তাহারই সন্থুথে 

ভাহ। ভঙ্ক করতে উদ।ত হইয়াছ! 

৷ যাহ] সতা করিলে-্পাপন ক্র রাজো 

। যাও-সন্ত্রীক পরাজালন গ্রহণ কর--এ 

| হতভাগা অগ্রঙ্গকে ভুলিয়া! যাঁও।” 

নরেন্দ্র নির্বাকে ক্ষণকাল অশ্র-প্ল(বিত 

' বদন অবনত করিয়। রহিলেন--লহুম। 

| মস্তক উত্তোগন করিলেন--যাহ! দেখিলেন 

ৰ তাহাছে তাহার হদয়ের অতি গাঢ়তর 

| অন্ধকার আর তথায় নাই।--উচ্চ 

ূ করুণ-ন্বরে বারংবার আহ্বান করিলেন-_ ৃ 

ূ বিজন-পূর্ধব ত-প্রদেশের চতুঃপার্খ তন্ন তন ৰ 

| করিয়া অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও | 
(আর রণেন্রকে দেখিতে পাইলেন ৃ 

ম। না । 

ভগবান্ দেবাণ্দদেব মহাদের ভগবতী 

পার্বতীকে যোগোপলক্ষে বলিতেছেন-- 

প্রিয়ে! অধুনা দেঞীদিগের দেহ-মধ্যে ! 

ৰালিতেছি--শুন । আর শরীরের ফে যে | 

| শ্থানে যে বে মহাভুত ও তাহার ৩৭ 

। আছে, তাহা ও শুন। শবীরের মধ্যে 
পৃথিবী, ল,অগ্নি, বায়ু ৪ আকাশ আছে। 

এই সকল এবং ইহাঙ্গিগের গুণ-পঞ্চকের 
৮ 

০ 



্বার্তিক, ১২৮৮। 
সর শত আপতিত ২১ কার টা ২০ ২১ ॥ 

অস্থি-মাংসং লোক্ষসনাড়ী মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত আব্ব 

ত্বক চেতি পৃথিবী-গুণাঃ। চৈতনা এই পঞ্চ পদার্থ অস্তঃকরণ 
ক্ষধী-তৃষ্ণালসা-নি্রা- হইতে উতৎ্পয় হইছি” ইহাদিগের 

গ্লানিশ্চ সলিল- গুণাঃ। গুণ ৫. .... ॥ 

রাগ-লজ্জা-ভয়োঘ্বেগত ৯ মনানাং মননং জয়ং 
ধারণ! চ মরুদগ গাঃ।তত্বলার) ২। ুদ্ধাদি পঞ্চ পঞ্চ তু। 

. বিবেক-শাস্তি-সন্তোষ" 

১৮ সনদ শশী লি পাপী পিন পিপদি সি 

অস্থি, মাংস, লোম, নাড়ী ও ত্বক এই 

পঞ্চ পদার্থ পঞ্চ মহাভূতের স্থান । আবার ক্ষমা-বৈরাগামের চ॥ 

প্র পঞ্চ বস্তুতে কেবল পৃথথবীরই গুণ এতে পঞ্চ গুণ! বুদ্ধে- 

হাতি আর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলসা, ১ রহম্কার-গুগান্ শৃণু ॥ এ, ৪। 

। নিদ্রা এবং গ্লানি এই সমুদায় সলিলের মনন আর আমনন নামক গুণ। 

| গুণ। রাগ, লজ্জা, ভয়, উদ্বেগ ও | ( অর্থাৎ সন্ল্প মার বিকল্প) এই ছুইটা 

ধারণা এই গুলি মরুতের গুণ | এটিন্সশ অন্ংকরণের গুণ। বিবেক, শান্তি, 

তেঞ্জ ও আকাশের বিষয় পশ্চাৎ প্রকাশিত । সন্তোষ, ক্ষমা) ও বৈরাগ্য এই পাটা 

হইবে। বুদ্ধির গুগ। অতঃপর অহঙ্কারের 'খগুণ এ 

বলা য।ইন্তেছে--- 

অহঙ্কার-মহঞ্চাদি যুগান্তং ছিসনং তথ! 

দেহস্থ এই সকল ই ও ভূতগুণ জ্ঞাত ৰ রৃদিঃ স্বৃতির্ঘমতি স্তজ)1 নিরা
শং 

ূ চৈঞিকা গুগাঁঃ। এ, £॥ 
ঠ ৷ হইলে, গুভকরী বুদ্ধির উৎপত্তি হয়।! দির 

রী বর ই তি নি অহঙ্গ14 অর্থে অম্মাভিষান অথাৎ 
শুভকরী বুদ্ধি না হইলে, মতি ক্র ] র্ 

| আমার ন্যার ধণ্ধ,। মানী, জালী ও প্র 
' হয় না। অতএব যোগি-গণ শুভক্রী ূ 
ূ ডি | ভদ্র কে আছে,এইপপ জ্ঞান; আর মকছে। 

"লাভের জনা দেহ-তব হাত হই 
উই ০০2 ্ ট র মরিতেছে) আনি মরিব না, ঘুগের আস্ত 

হিসি পর্যন্ত থাকিব; পর-ছিংসা কি! 
অনন্তর মন প্রত্থত পঞ্চ প্রকার | ইন্ত্যাদি গুণ দল অহস্কার-সন্ভ.ক 

অস্তঃকরণ-সন্তদত পদার্থের গুণ কথ! | গার বি, স্ব 'মতি-মমাহিত লিও |] 

যাইতেছে £-- তাজ্য অভ বিচার-শগ্টি চিত্তের গুণ 

মনোবুদিরহক্কার- নিম্পৃহতা-দ্বি ই া-ধৈর্যাং 

শ্চিন্ত-চৈতন্যষেবচ। বিমর্ষং চিস্কনং তথ। | 

এতে পঞ্চ প্রকারাশ্চ চিত্তে গুণ] স্ত্রয়ো জীব- 

অন্তঃকরপ-সন্তবাঃ। তব্বলার, ৩। গুণান্ গু মহেশুরি 1 এ, | 

এতজব|নেনৈব তেষাং 

বুদ্ধিক্ুতৎপদাতে গুভা। পঞ্চদশী। 

ূ 
| 



কঃ | 
1৩১০ 

০০০০০ 

নিম্পৃহতা। অদ্বেষ, ধৈর্ধা, বিমর্ষ, 

চিন্তা]! এই সকল গুণ ট্চতন্যের। 
চৈতন্য শবে ইজিয়ধিশেষ-_পরমাত্ম 

নহে--চিত্বকে বুষাইতেছ্ছে। 
স্বপ্র-লাগ্রতি-হৃযুপ্ধানি চৈতনাং 

জীবিকাগুণাঃ । তবদার ॥ 

স্বপন, জাগ্রতিঃ দুষুণ্ধি এই অবশ্থা-ত্রয় 

আার চৈতনাশবস্থা এই চারিটী অবস্থা! 
কেবল জীবেরই গুণ, অন্যের নছে। 

চৈতনাবস্থাকে তুশীরয় অবস্থা বল!'য়ায়। 

জাগ্রতি, স্বপ্ন হযুপি-অবস্থান্িত জীবকে 

্রবৃত্তি-মার্গ-ভ্রমণকারী জীব বলা যায় 
এতাদ্দশ জীবের বারংবার কৃত কর্মের 
ফল-ভোগার্থ জননীর পয়োধরের রস পান 
করিতে হয়। ইহাদিগকে মায়া-শৃঙ্ঘল।- 
আবদ্ধ, মংসার-কারাবাসী জীব বলে। 

যোগ-তত্ব-জ্ঞান লাভ হইলে*মায়! নিগড়- 
 চ্ছে করত জীব বিমুক্ত হইয়! যাঁয়। 

প্রবৃত্তি-মার্স-ভ্রমণকাদী জীখ যখন 
নিবৃতি-মার্গে আয়োহছপ করে, তখন 

তছাকে তুগীয় অবস্থ। প্রাপ্ত হইতে হয়। 

অর্থাৎ মায়োপাধি কইজে নিষৃতি প্রাণ 

হইয়। নিএবচ্ছিন্ন চৈতন্যের- স্বরূপ প্রাপ্ত 
হয়।' মায়া গুশোপাধিরহিতের অর্থ 

সত্ব, রদ্ঃ ও ভযোগুণের শ্ষমতাতীত 
হওয়াই ইহা দৃষ্টাপ্ত। আতুগীয় অবগান্িহ 

ব আর আর অবস্থাপত্ব জীবের 

জাগ্রং অবস্থ! প্রাপ্ত হইলে, স্ব গুণের 
কাধ, আর দ্বপাবস্থায় রজঃ, স্যুপ্তি 

ৎস্থায তম গুণের কার্ধো ব্যাপৃত হইয়া 
| টা সংদার-ষাত্রা টি করেন। 

- সপে কীসের পাপপপজিপাশীপা শি পপ পাস - ৯ শি পাস্তা শশী) 

র আরধ্যদর্শন। ৃ 

সপ সপ পপ পাপ িপাসিপ সস শ 

হইতে থাকে । এইরূপ অবস্থ।কেই প্রকৃত 

কগারথ ঘা, ভক্ির অর্থ বরে ৭ এবং 

১২৮৮1 
লতি তউরতেত 

কিন্তু তুরীয় অরস্থায় ইহার বিপরীতে 
আপনাকে পর্যান্ত বিশ্বত হইয়া আত্মমর 

হইয়। জগতে অবশ্থান করেন। ইহাকে 

পরম হংসের পদ বলে । 

ভ্গব্দ্গীঠায় দাগ্রৎ অবস্থাকে যে সত্ব- 

গুণের কার্ধ্য বণিয়! নির্ধারিত হইয়াছে, ৰ 

সেপপ জাগ্রৎ অবস্থার কার্ধ্য সাধারণ 

জাগ্রং অবস্থা হইতে অত্যন্ত পৃথকৃ। ইহ 

সমাধিস্থ মিদ্ধ যোগীদিগেরই ঘটয়। 

থাকে ৷ যেজ্জাগ্রং অবস্থায় ইন্দ্রর-বর্গ অ- 

কর্ণ হয়ঃ কেবল জ্ঞান স্বার] জান-স্বরূপ 

এক পরমাম্মাকে প্রত্যক্ষবৎ অস্তৃত 

কার্তিক, 
0 উরি 

জাঠ্রাদবন্থা বলে। ইহাই সত্ব-গুণ- 
মস্ভৃত। আর যে অবস্থায় ইন্্ি়-বর্ 
দ্বারা বাহা মাগ্িক জগতীর় বিষয় ভোগ 

হয়, তাহাকে সব্বরজঃ মিশ্রিত গুণের 
কাধ্য বলিয়া জান! বুদ্ধিমান ব্যক্তি" 

দিগের কর্তব্য ।  * 

য| নিশা সর্ধভৃতানাং 

তত্র জাগঞ্তি সংযমী । ভগবদ্গীতা। 
সর্ব ভূতের যে নিশ।, সেই দিশাতে 

সংবীরাঁ জাগিয়া থাকেন। এই 

৬০ পপ 

'ভগবন্বাকের প্রকৃত যন্দধ উপরে বল। 

হইয়াছে। 

সব্ব-গুণের কার্ধা-সমদ্ষে তত্বমার যাহা 
বলিয়াছেন, তাহ! 

আস্থা-শ্রন্ধ।-কুপা-ভক্তি-সত্যং 

গুণ]$ স্ভাংঃ। তথত্বসার। 

আস্থা অর্থাৎ গুরু আর শাস্ত্রে, বিশ্বাম 

সন্ব- 

রি তার ৯২০ শি পি শশী পিপশাতা শত কপসপেটি 



| কার্তিক, ১২৮৮.। । 

গুরুতর ব্যক্তিতে শ্রন্থী ও তা-কথন |" 

| এই গুলিযাধাতে থাকে, সেই বাক্তিই 

সান্বিক-প্রকৃতির লোক। টু 
ত্যাগ-ভৌগশ্চ শ্রচ্কা চ স্বার্থ-বস্ত ম্পৃা 

তথ1। রজঃ পঞ্চগুণাশ্ৈতে তাধসনা 

গুণান্ শৃনু। তত্বসার | 
তাগরংর্ দান, ভোগার্থ ইং-পা'র- 

লৌকিক স্ুধ-ভোগ, (শ্রন্ধাথ পূর্বে বল। 

| হইয়াছে) স্বার্থ পদে নিজ ইষ্ট বস্ত-স্পৃহা 
অর্থাৎ ন্যায়োপাত্ত ধন-সংগ্রহ। এই 

পাঁচটা রজোগুণের ধর্মম। 

প্রমোদ: স্বাদঃ কলহে। বিবাদে। ভ্রাস্তি- 

বদ্ধনং। বঞ্চনঞ্চ তথ। শোকং, তামসপ্য, 

গুণ ইমে। তবদার। 
অযথা আমোদের নাম প্রমোদ ১ ঘড়- 

রস-গ্রহ্থণের নাম স্বাদ; অনর্থ বিবাদের 
নাম কলহ ; বিবাদ আম্ম-মভ ও 

| প্রভৃত্ব-সংস্থাপক দ্বন্বেব না বিবাদ এবং 

| ভ্রান্তি-পর্দে এক বস্যতৈ অন্য বস্তু জ্ঞানকে 

ভ্রান্তি খলে। এই সকল তমোগ্ুণের 

| কার্ধা। 

সবাদদি গুপানুলারে যেমন লোক 

| নকল ভাগনত্রয়ে বিভক্ত, স্তেষর্নি তা 

| দিগের কাধা'কলাপ ক্রিবিধ। সব- 
প্রক্কতিক মনুযোর বুদ্ধি নির্ধাল। চিত 

| সদ1 টধরাগা-যুক্ত, ভগবৎপ্রেমে প্রেমিক, 
বিজ্ঞান-শান্ত্রে অতন্ত শ্রন্কাবান্, নির্মল 

| আমোদে আ।সভ--ইতযাদি । রজ£- 
| গ্রকৃতিক লোক অতাস্ত বিষত্্রী, বহু- 

| গোটিক,লোভ-মোহ-যুক্ত,গান-বাদা-প্রিয়, : 
নিসা অসৎ কর্শে শিক । 

,তমোগুণাবলম্বীরা ধর্ধ-প্রমাদী, শঠ, | 

পরদ্রবা-ক্োভী, »অভিমানী, ৃ 

অনাচারী, চতুর,পন্্ধ্যাতাবী, পরস্বেষ্টা ও 

অবৈধ-কার্ধাকারী ইঙ্া্। ূ 

ত্রিধাতুর বিষয়। 

“সত্বদি গুণ-ত্রধান্থকপ মানবদ্ধিগের | 

শরীরে বায়ু,পিত্ত ও কফ এই, গ্রিধাতু আছে; 
ৃ 

বলিয়। তাহাদিগের কার্মাও হদনুরীপ। | 

'মন্বাধিক পুরুষের বার়ু-প্রধান ধাতু । 

রঙগোইধিক বাক্ির পিত-প্রধান। তম. 

গুগাবলঘ্ব$ লোকের কফাধিকান্হয়। 

“যাহার যেমন ধাতু, তাহার ক্রিয়া- | 
কলাপ ভদ্জপ। বাতাধিক লোক নিঃ- | 
্বার্থ ভাবে বিশুদ্ধ কার্খা। করে, হিংসার] 
গছিত কার্ধ্য মকলকে ঘ্বণা করে। ছয়! | 

দাখল্যাদি সহ্গুণ ইহা দিগের ভূষণ। 

«রঞজোগুণাবলহী লোকের পিতাধিকা 

ধাহু। ইহারা সন্মদা নিজ-হখ-সাধনার্থ 

| ব্যস্ত ৪ মাম কম্মে অভিরত। 

“কফ [ধিক্য পুরুষের কুক্র্দখে'অনুরাগ ।* 

আহুর্বেদে এই মতগুলি উল্লিখিত আছে। 

“শরীরের মধে, যেমন ত্রিগুণ ও ব্রি-ধাতৃর 
বিষয় আমুর্বেদে নিদদেশিত ছে, তজ্ধপ 
বালা, যৌবন ও বুদ্ধ এট অবস্থাত্রয়ে 
বিষয় বর্ণিত আছে তমোগুগ্ধিক বাকি 

বাল্যাবস্থায় কফীবাতৃ। “রজো গণাধিক 

লোকের ধোঁধনাবস্থান পৈতিকধাতু। সন্ব- 
গুণাধিক মানবের বৃদ্ধাবন্থায় বাতাধিক্য 

ধাতু । বালযাদি অব আয়ের মধে। আর 

টু চি জা ষে মাছে, তাছাও এন্থলে 



আপ. জ এজ ৮ এ রক | শা পা শসা শক এশা 

| বলা আবপাক হেতু বল! | ষাইস্ছেছে ) 
| বায, পৈশব, অশপোগ গু, কৈশোর, এই 

| চরি অবস্থ। বালব অন্তত । যুব) 

ূ প্রৌঢ়, অতি গোঁ এ অবস্থা তিনটা 

ৃ যৌণনেয়--আমার বৃদ্ধ) অভিবুদ্ধ 9 

পলি বৃদ্ধাবস্থার অস্তনিবিই। এই দণ 

গ্রাকার অবস্য। পুরুষের । 

স্ত্রীলোকের অবস্থ|। চারি পরার 

ষোড়শান্দ। ভবেদ্বালা যুব হীক্সিশতান্িকা ৷ 

পঞ্চপঞ্চাশতে] তাবৎ প্রোৌচবুদ্ধা ততঃ 
যামল। পরং। 

ন্ীলোকের ফোড়শ বসব পর্যন্ত বাল- 
ূ বন্য।,ঝিংশৎ বৎসর পর্যন্ত যুবনহী। তৎপর 

| ৫৫ পঞ্চান্ন বৎসর পর্যন্ত প্ৌটাবস্থা তৎ 

পর মরণ পণ্য বৃদ্ধাবস্থা। 

এই সকল অবশ্য! দ্বার! স্ত্রী পুরুষ তাব- 
তেরই গুধন্রয়ের কণ্ুস্প্টরূপে জানাযায়। 
বালো কফাধিক্য প্রযুক্ত জ্ঞানের অললতা 

হেতু ছিত কার্ধযার্দিতে জ্ঞান থাকে না। 

পিাধিক যৌবনে কিঞিত কিঞ্চিৎ হিতা- 

ৰ ছিত জ্ঞান জনে, কিন্ত ইত্জিয়-বর্গ প্রবল 

থাকায় সর্ববদ। বিষয়াভিলাষ জন্মে । 

অবস্থায় কেবল ইন্দির-তৃপ্টি করিতে বাস্ত) 
'তৎপরে বুদ্ধাবস্থার বাতাধিজ্া, তাহাও 

গম্যক হিতাহিত,কার্যাকার্ধা জান জগ্মে। 

ইন্িয়-গ্রামের তত উদ্ধতা থাকে না) 
| মন স্থির-ভাব ধারণ করিতে চেষ্টা পায়। 

মনু প্রভৃতি খষিগপ এই কালে সংসার-: 
তাগের বিধি দিয়ান্েন। এ কালজ্ররে 

| (জন্বাদি গুপ-ত্রয স্পৃ্ুই জানা যায়। 
রি ঞ বিয়ে হুক্রুত যলিয়াছছেন,- 

7 

এ 

পি উনি শি শিপ সপে উপ বাশি তত 

€ রস গে 

কার্তিক, ১২৮৮। 
শি সপ পপ সস ৬ জা এন্িা ্জ্ি ৬া পর 

মধ্যে যেড়িশ-সপ্নক্তে)া- 

মধ্যমং কথিতং বুধৈঃ ॥ 
চতুর্ধঃ মধ্যমং প্রাহু- 

এ] ক দ্বাত্রিংশতো মতঃ ॥ 

সপ শি শশা চর জন আরা নিন আনল | "পি পান জি | 

| 

বাং শং সমায়াঞচ 

তিষ্ঠেৎ বীর্ধযাদি-পৃরিতঃ। | 

*“ ততঃ ক্রমেণ ক্ষীণঃ হ্যাৎ ূ 

যাবদ্বতবতি সপ্ততিঃ॥ ূ 

যে'ড়শ বদরের পর সপ্ততি বংসরের ূ 

মধো চতুঃপঞ্চাশৎ বংনরকে মধাবস্থা ূ 

বঙ্গ যায়। এ্দময়কে চারি ভাগে নিতক্ত ৃ 

কিলে, ৩২বৎসর পর্যন্ত যু1,৪* বৎমর | 
প.াস্ত রস-বক্ত।দি সপ্ুধাতৃ-পরিপুর্ণ থাকে 

একং ইন্জ্রির বলোতনাহ পমাননপে থাকে, । 

কিছুই বাতায় হয় না। | 
৪০ বৎসরের পর পুরুষের সম্তুতি বংসর, 

পর্য্যন্ত ধাতু সনুদায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইতে: 
থাকে। যেষন ধাতু ক্ষ পায়, অমনি | 
বল-বীধ্যাি ও ক্ষয় শাইতেথাকে। 

ততস্ত সপ্ধতেবদ্ধাং ূ 

স্ীণধাতুরমাদিকং। ৃ 

সপ্তুতি অর্থ সত্তর বদর বয়ঃক্রম 

অগীত'হইলে, পুরুষের ধাতু ও বদাদি 
ক্ষয় পায়। ধাতু বদাদি ক্ষয় পাইলে 

মেধা ক্ষয় হয়। মেধ! ক্ষন হইলে শ্বতি.! 

ত্রংশ হর) স্বৃতি ক্ষয় পাইলেবুদ্ধলষইহ্য়| 

এবং বুদ্ধি নষ্ট হইলে মৃত্যু হয়। ূ 
গ্রহাণাং মণগডলঞৈৰ শৃণু বক্ষ্যামি পার্ঘতি ! 

তত্রং। 

শ্রপার্বসীকে সুপ্তি বলিতেছেন, | 
ছে হপার্কি। 48৮০৯ রহ মণল 

০৮ ০ তি পিপ শসা আপিল এ িকির। 

[লরি লা আশ এ শা, 



কার্তিক, ১১৮৮। ও 
বত 

যে আছে, ভাছ1 বলিতেছি-শ্রবণ কর। 

|| “নাক্ষ-চক্রে 'স্থিতঃ থর্যাঃ বিদ্দু-চক্রে চ 
চন্ত্রমাঃ | লোচনে মঙ্গল; প্রোক্কঃ 

দি সোম-সৃতন্তমা। তত্ত্র। 

আন্তাখ্য চকের উর্ধভাঁগে খর্ধ- 

চক্জাকৃতি যে রেখা ঘোগীরা! চিন্তা 

করেন, সেই রেখাকে তস্ত্রশাস্ত্র নাদ্-চক্ত 

বলেন। সেই না?চক্রের মধো গ্রহপতি 

হুধাঙ্দেবের অবস্থিতি হয়। তাহার 

| নিষ়স্থ তারাকার বিন্দুকে বিন্দু-চক্র বলে। 
নেই বিন্দু-চক্ষে তারাপতি চক্জদেব বাস 

ৃ করেন ॥ চক্ষুদ্বয়ে মঙ্গল গ্রহ বাস 

| করেন এবং জুদয় সোম-হ্ুতের বাল২ 
র স্বান। 

| “উদরে চ গুরুশ্চৈব শুক্তে গুক্রেস্তটৈব 

 চ। নাড়ী-চক্রে স্থিতে! মন্দে! মুখে রাঃ 
স্থিতঃ মদ1। পাদ্দে নাতো চ কেতুষ্চ 
শরীরে গ্রহ-মগুলং ॥ তন্ত্র। 

উদরে গুরু,শুক্র-স্থাচন শুক্রা চাধ্য,নাড়ী- 
| চক্রে শনি, মুখে রাহু,নাভিহে আর পাদ- 

বয়ে কেতু গ্রহ বাদ করেন। ইতি গ্রহ- 
গণের স্থান-নির্ণয় | 

দেহস্থ ব্যান্ততি। * * 
| ভু ভূবিং স্বঃ এই বাকাব্য়কে 
| ব্যান্ৃতি বলা বায়। এই ব্যাছাতির 

র অর্থে বঙ্ধা বিষ, ও শিবকে বুঝায়। ততঃ 

| ব্যান্ধতি বদ্ধা। স্ঙজন-কর্তা, ভূবঃ ব্যান্থতি 

| বিষু। পালন-কর্থা, স্বঃ ব্যান্বতি শিব 
| সংহার-কর্তা । শরীরের মধ্যে বাযু,পিগ, 

কফ-রূপ থাতু-ত্রয়কে যোগীর! ব্যাহ্বতি 

বলিয়া! ধ্যান করেন 1 
দীপ কপি আপ বিশ সিসি তা সিসি শান এশা চা 

পিস এত, 

| 
গা? হস্ত এ, স্টিক তত ২০ অর 

বাহুতে রর 

শা 

পন ১৯ ০৯০১ 

৩১৩ | : 
পাপ আলা পপ সি শত ৯ লা শক ৬ শিপ শলতা 

"উপর, পিতে শরীর রক্ষা, কক্ষে | 

শরীর ধ্বংস হয়। জজ্জনা উহা ব্যান্ছতি- 
পদ-বাচা। | 

এই বায়ু, গিত্ত; কফ ধাড়ু-ত্রয় যেমন ূ 

দৈহীর দেহ হন, পালন এবং ক্ষয়! 
করিতেছেন) সেই বাহ্য জগতীস্ক বায়ু 

দপ্ি ও জল দ্বার বাছা জগভীয় তাবৎ | 

পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস ছই- 

তেছে। যোগী] ইহা স্থির জামির] দেহন্থ | 
বাহুকে যোগ দ্বারা পবিত্র ও বশীচৃত করিয়] 
যোগ- নাধনে কতকাধ। হণ। হএততিনন 

তীগ্ছার। ককার্ধা হইতে পারেন না। ূ 

ম্বোগের আদিতে যে পবনাভাসের | 

কথ। বল! হটয়াছে,তাহারই ফল দৈহিক" 

ব্যান্ততি-সাধন। মি 
দেহস্থ গ্রহগণের গতি ।--স্র্ধা যেমন 

বাহা জগতে সয়ে সময়ে চন্দ্রের উর্ছে 

ও নীচে গমন করেন, তদ্রুপ চন্দ্র বিন্দু-| 
চক্রে খাও দ্ট্ায় কেন্দ্রে ক্রনশ প্রমণ 
করিতে করিতে নাদ-চক্রদেইন করেন। | 

তাহাতে নাদ-্চক্রস্থ কুব্যও, চজের নিষ্ন- 

| 

| 

ভাগে পড়েন। এজন্য চঞ্জের ছায়াতে 

হার্ধা গ্রহণ হয় ।* অমাবস13 এই কারণে 
ঘটে। ক্ুধ্যসিন্ধান্তের মতে" 

“ভাদকে!] ভাস্করসোনদুইধংস্থো ঘন- ৃ 

বন্ডবেধ।” চন্্? অধংস্ছ ৮) ন্যায়। 

গাড়-তমসাচ্ছ হইয়া সুখ্যকে আচ্ছাদন | 

করেন বণিষ্বা, কুর্াগ্রহণ হন্স; অর্থ,ৎ | 

অধঃম্থ হৃর্য-মগলে ভর্ধক্থ চক্ত্র-যগুলের ৃ 

ছায়া পড়ায় সৃর্বা-গ্রহছণ হর। যে যোগী 

টি 58888 প্রতাক্ষ ৮5 ৰ 
রি ও 3৪০ টিপ পস্ঠরিতিনি৮৪৯ আসত ক পক এ জগ আপ 



বিন্যিতানিরিতের রি টিটি 2১ হাতির তগ্জলিরিহ্র চাহি হ্যিনের ্ টিযাাতানর বমরন টইরিরিনিািঠাত তি রিরগেতা তিতা ১৯০, পপ আব 

| ৩১৪ ” আর্যযদর্শন। « কার্তিক, ১২৮৮ 
|. চেিচাময এপ ে্রাল আনত ০০০ ৪ পি নি থর ভি পারত এর নরক গা পিসি ধস অসি এল 

| পারেন, তিনিই গ্ররুত যোগী-__িবিই তদূর্ধে ক$-দের্ন আকাশ,তদুক্ধে জ মধ্যে 

| বাছা জগতীয়  সধ্য-গ্রহণকে তত আগর | মন, জর উর্ধী ললাটের নিয় তাগে বুদ্ধি, 

|করেননা।  ; ললাটের মধাতাগে অহস্কার, তদৃর্ধঘ ভাগে | 
চন্দ্র-গ্রহণ । মহৎ তত্ব, তদুর্ধে মন্তকে পর়মাত্মা মিত্য | 

গুর্যেণাচ্ছাদিতশ্চন্্রঃ় পৌর্মাস্যাং বিশ্বাজমান । | 

পৌর্ঘমাসীতে হৃরর্য দ্বারা চত্ রাশি অবস্থান করিতেছেন, তাহা | 

ূ আচ্ছাদিত হন য লয়, চন্ত্-্রহণ হয়) | বিশ্বসায় তত্্ানুলারে লিখিত হটন্েছে। | 

| এতহভয় গ্রণ দ্বার! হুর্য) ও চস শীর্ষে মুখে তথা বাো 

নির্দিষ্ট প্বান হইতে যে স্থানান্তরিত হন, হাদয়ে চোদরে ক্রমাৎ। 

তাহাই "প্রমানিত হঈল। . কটো বন্তো। 6 গুহ্যোরো 

ৰ জ-মধো ও মূলাধারে পৃথিবী অবস্থান জানু-জজ্ঘাজ্বি যু স্থিতাঃ। 

| করেন, ইহা প্রমাণ করিবার জনা মাতৃক |. মেবাদা রাশয়ে। দেহে 

| নয়া করিবার সময় মূলাধারে লং এই তেবাং রূপাপাতঃ শৃণু। 

| পৃথী বীজ জপ করিতে হয়। পৃথিবী বিশ্বার-তন্ত্র। 

| খ্বীয় কক্ষে অ্রমণ করিতে করিতে জমধ্ 1 অন্তক, সুখ, বাছ-বর, বক্ষঃদ্থল, উদর, | 

চক্রের নিকটস্থ হন, এজনা অন্তর্জা তৃক- কটিতট, বন্তিদেশ, গুহা। জানুত্বরঃ | 

| ন্যাসের সময় ভরতে, 'ল' বীজ উচ্চারণ | জঙ্য, উরু ও পাদ-ন্বর এই দ্বাদশ স্থানে 

ূ কর1 উচিত । 7 নাড়ী রূপে মেষাদি দ্বাদশ রাশি ধান | 
ৰ করিতেছেন। অর্থাৎ__মন্তকে মেষ ১। | এতাবৎ শরীরের মধ ললাট 

| স্থানকে উর্ধ স্থান বলার তথাঙ্গ যে, নাদ- | মুখে বৃষ ২। বাহ্ দ্বরে মিথুন ৩। বক্ষে | 

ৃ | খিল্দু আছে; সেই নাদের উপরি বিন্দু | ককট ৪ | উদরে নিংু ৫। কটিতটে 

| আঃ দৃষ্টান্ত” এই বিশ্ুচিছ হুর্য/আর | কনা । বস্তিদেশে তুলা ৭) গুহ 
| অর্ধ চঙ্জাককতি চি চক্র । ইহাতে হুর্ধোর | বিছা ৮। উরুতে বনু৯ | আান্ষত্বর়ে | 

| নীচে চন্ত্র-মণ্ডল যে আছে, তাহ! সিদ্ধান্ত; মকর ১*। জক্যাতে কুস্ত ১১। পাদ-্বরে ৃ 

| হইল ।'মৃগাধার-পর্থ শরীরের অধোভাগে । মীন ১২। | 

| থাকায়, উহাকে যোগীর। পৃথিবী বশি়া নক্ষত্র-স্থান। 
ূ 
| জানেন। এই পৃথিবীতে কুণডলিণী ূ মূর্ষি, হু-ধুগলে চাক্ষোঃ 

লিদ্রা্িভ। হইয়া থাকেন । এই পৃথিবীর কণরোরলি গওয়োও। 
ছু উপরি লিঙ্গ-নূলে জল, তুৎপরে নাতি- খটকা কর্-পঙক্কৌ চ 
[লে অস্থি, তদুর্থে বনে বাছুমণ্ডদ, , জিহ্যায়াং গ্রীব-সৃূলকে | 



কার্ডিক) ১২৮৮ । 

ভন-্বন্মে তথ হু 

পার্খয়োর্মাচি-দেশকে । 
মিতছ্ে চ তথা পৃঠ্ে 

গুভ্যে চ পাদয়োঃ পুনঃ 
পাদমেকং দ্বি-নক্ষজং ও 

রাশীনাং পরিণামককং । 

গস এ পপ টিলা 

শিপ পাপ” খন ও ওপর এপ স্পট 

বিশ্বসার-তন্তর) 
মন্তকে অশ্বিনী, জ-যুগলে ভরণী ও 

কৃত্তিকা, চক্ষু-দ্বয়ে রোছিণী ও মৃগপিয়।, 

| কর্ণঘ্বয়ে পুষ্া ও অশ্লেধা, গণ্ক্য়ে 

| মঘা ও পূর্ব-ফাল্্গুনী ও হ্ঠ-ন্বয়ে উত্তর- 

1 ফালগুনী ও হস্ত1,ভিহ্বাতে বিশাখা ,গণ্ড- 

॥ মূলে অনুরাধা, স্তন-ন্বয়ে ভা ও মূলা, 
ষ:স্থলে পূর্ব াঢ়া, উত্তর পার্ে উত্তরা- 

যাঢ়া ও শ্রবণা, লাভিদেশে অভিজিৎ, 

নিতম্বে ধনিষ্ঠা। ও শতভিবা, পৃষ্ঠে 
পূর্ব-ভাত্পদ, গুহ্যে উত্তর-্ভাদ্রপদ এবং 
পাদ-দ্বয়ে রেবতী । 

পরিচালিকা অপরিচালিক! | 
শক্তর বিষয়। 

যে শক্তি দ্বারা জগং-নিয়ন্থ! জগদীখয় 

জগতের তাবৎ কার্ধ্য সাধন করিতেছেন, 
মেই শক্তির নাম পরিচালিক্রা 3 

[ অপরিচালিক|। এই শক্তি-দ্বকে গুণ- 

| হৃরবলা হুইয়াছে। গুণার্থ সন্,রজ£, তমঃ। 
| জগনীশ্বর পঞ্চ মহাৃত্ান্তর্গত পৃথ্ধিবীটক 
| তাবৎ গুণে তৃষিভ করিয়। সর্ব-হৃতের ্রেষঠ 
র করিয়াছেন । পার্থিব পদার্থে সকল 
| ৪৭ আছে। পৃথিবী রসমরী গুণময়ী 

[ওক্পনয়ী। পার্থিব পদার্থ রসময়, 

| খুণময় ও রূপময়। 

শু সস সল্প শাপিাশশ রা িশীশিশীশীটি হা 

ুস্ সীট তি ৯০ সস 

পৃথিবী নব ফোর্টী, নবি লক্ষ, নবি, | | 
মহত প্রকার পদার্থের পরমাপু ন্ট | 
যাত্জ। যত প্রব$এষপজশর্থ? পৃথিবী প্রমব | 
করিতেছেন,এত পদার্ধ অনা কোগ মহাঁ- | 
ভূত উৎপন্ন করিতে পারেন না। ভাছার 

কারণ,অন্য মহাতৃতের গুণ-গর্িম। পৃথিবী 
অপেক্ষা অল্লঃ আর পরমাণুও তাছা- 

দিগের তজপ। পৃথিবীর যত পরমাণু | 

তদপেক্ষা জলের পরমাণু অম) জল হইতে | 
অগ্রিরৎ পরমাণু) অগ্নি হইতে বায়ুর ৃ 

পরমাণু অলপ) এহদপেক্ষা আকাশের | 
পরমাণু আৰও অল্প । আকাশেপরমাণু বে | 

নাই, এ কথ। নিতান্ত ভ্রান্তি-মুলক। পঞ্চী- 
করণে পঞ্চমহাভূতের পরমাণু পঞ্চ মহা- 
ভূতে আছে। আাকাশে নিজ পরণাণু 

অর্ধেক? অন্যান্য মহাছৃত মকলের 
পরমাণু / ছুই ঢুই,আনা হিসাবে আছে। 
এই অপরাপর মহাতভুতের পরমাণু, | 
তাবৎ মভ্যভূতে পরিচালিক1| ও ছপরি- | 

চালিকা শক্ত ধাকায়ও জগতীয় কায, 
কলাপ ুচারু-রূপে নির্বাচিত হুইতেছে। 
এইক্ষণে যোগীদিগের শরীরের নিবান- 

তৃত পৃথিবীর পথিচালিক আর অপরি- | 

চালিকা! শক্তির বিষয় চিন্তনীয়) স্থৃতরাং 
তাঁহার বিধয় তবিৎ পঙিত দিগের | 

মতাগুসাযে লেখা যাইতেছে। 
পৃপিবীতে তাবৎ রস, *্তাঁবীৎ গন্ধ ও | 

তাবৎ রূপ আছে। পৃথিবীর কোন, স্থানে | 

কোন্ রস,কোন্ গন্ধ ও কোন্ রূপ আছে, | 
তাহ! কেছুই স্থির করিয়া বলিতে পারেন ॥. 

না। পৃথিবী হেস্থানে ই্ছু হইতেছে, | 
সী পম 



আর্্যদর্শন। কার্তিক, ১২৮৮ / 
ঁ 

০০ 

ই সেই স্থানে লবণ ও কটু কবায়াদি রব্যৎ পৃথিবী হইতেননেই রস লইয়া বৃক্ষে 
ৃ উৎপন্ন হইতেছে । ইচার নিদান অন্- | বিতরণ করার ইক্ষু মিরস প্রদান করিয়। 

| সন্ধান করিতে খেলে; পরিচালিকা আর ৰ থাকে | এই ইক্ষু বৃক্ষের মূল-দেশে 

[| অপরিচালিকা শক্ষি বৈ অন্য কিছুই | লঙ্কার গাছ যদি থাকে, তবে, এ প্রকারে 

|| উপলন্ধ হয় না। বেগাছে মিষ্ট রস | পরিঠালিক1 শক্তি-প্রভাবে লঙ্কা ফলে 

দিবার প্রয়োজন, পরিচালিকা শক্তি ) কটু রস প্রবিষ্ট হয় । 

| স্পিন 

' নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি। 
] তৃতীয় অধ্যায় । 

এই সময় ফরামী জাতি সাধাঘ্ণ | সভাও (01:000186 00086168000) কোন 

[ধা মমিতির প্রতি বীত-শ্রন্ধ হইয়া | কার্ম্যকারক নছে। শ্তরাং কি উপায়ে 

উঠিলেন। সকলেই মভাকে স্বপার চক্ষে | জোন কার্ধাসকল চালিত হইবে, এই ৰ 

দর্শন কবিতে লাগিলেন । সভা ছুই | এক বিষম বাদানুবাদ উত্থাপিত হইল । | 
1 বৎনর কাল টেররিষ্ট (19096 )-মন্প্র- | & লখুরায় ভা! যদিও প্রগমে সাধারণের ূ 

্ দায়ের অধীনে থাকিয়! যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত | জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা! করিবার নিমিত্ত ৰ 

হইয়া! পড়িগাছিল, তাহা আর কিছুতেই । শপথ পর্বাক ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, 

পুরণ করিয়া! উঠিতে পারিল ন1১ সুতরাং : তথাপি তাছাবা কেহই স্থুনীতি অন্থসারে 

ৃ সকলেই উহার ধ্বংস কামন1 করিলেন । ! পরিচালিত হয় নাই--হুতবাৎ তাহাদের 
লভার সভ/গণত্র উহা বুঝিলেন ) কিন্তু । উপর সাধারণ লোকের আর দেরূপ | 
[ একেবারে, সভার নংত্রব পরিতাগ করি- | আন্থা ছিল ন। 

 বারপুর্ে তাচার! ভবিষ্যৎরাজ্য-শাসনের | এদিকে কোন বিপ্লবের পব সে দেশের 
উপার-চিগ্তনে ব্যাপৃত রহিলেন। ১৭৯৩ ; রাজা-শাসন-প্রণালী যেরূপ হইর] থাকে, 

খৃষ্টান স্থাপিত জাকোবীয় সন্ভা। (৪- ' সেই চিস্তার় সকলেই ব্যাকুল হইয়া 

(20010 ০9086168807) ) ক্ষমতা-সম্পন্ন না' পড়িলেন 1 এখন ৪ সকলের মনে 

| খাকিলেও,, কাগজ পত্রে এখন ৭ খিদামান | ধাপের অত্যাচারজাগরুক ছিল, এবং 

[ছিল । পূর্বে দিও সকলে শপথ পূর্বক | সভ! বের্ূপ প্রথম হইতেই কর্্ম-নির্ববাহক 
| | ইহার একটাও নিয়ম লঙ্ঘন করিতে : ূ ও ব্যবস্থাপক সভায় ( 56০9015০ 210৫ 

| পারি না" এইক্প প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, 16019190156) একত্রীভূত হুইন্না নকলেরই 

] তন্রাপি ইহাত্র আর তাদৃশ ক্ষমতা ডিল  ভীতি-বিধাম্বক হইয়াছিল, তাহাও 
্ না| ১৬৯১ থষ্কাব্ের স্থাপিত বি জিরতি্ কাহারই অভ্ঞাত ৫ ছিল লা । টা ] 

আস সস পপ ২০. পপ সপ ০ পপ এ আর 

1 এ আআ পি শি শিস. শত তর শা শত আর জম ৯ 
জগত ১০ শিস 



কোন সম্পর্কই রহিবে না, অথচ এক- র প্রণালী পুনঃগ্রতিঠিত হলে, রাজ- 

| দল পীড়ন করিতে উদ্দাত হইলে,মনা দল ূ পক্ষীয় লোক সক্ষলও পুনরাগমন করিবে) 

০ তির ওপর, 

| না। তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ প্রাণী পঙ্গ- | লইয়া এইট মভা সংগঠিত 'হইবে।। 

ঝওাত2গ গণের তুলনায় রাজকীয় প পক্ষ ॥ পরিজ পার নাই। এই সম্ভার রি 

শে সপ পা শা শপ সাব বাউলা 

পিস বাপ অপ স্প্রে আাও র 

ব্যবস্থাপক সভার সভা, (সভা, হারাই আবার [প্অৰলঙ্ষন করিল। ফাচ্সের বোর্ষে- | 
কার্ধা-নির্বাহক হইলে, কিরূপ অঙ্যাচার | বংশীয় রাস্তা! এক্ষচণও, বিদেশে অবস্থান || 

হইয়। থার্টক, তাহা! পূর্বেই কতিপয় | করিতেছিলেন ; ত্রবং, তৎসঙ্গে রাজোর 
লোকের ীড়নে প্রমাণীককৃত হয়া" | অন্যানা প্রধান ব্যক্তি সকল, বিদেশে | 
গিয়াছে। সুতরাং সকলে অর্ন্যবিধ অথচ; প্রস্থান করিয়াছিলেন । তাহার! ফাচ্স [| 
স্থায়ী ও সুন্দর প্রণালী অন্থসরণ করিবার ৃ হইতে পলায়ন করিলে, তাহাদের সমুদয় 

জন্য সমুতসুক হইলেন । এই সময্জে | সম্পত্তি লাধারণ-তস্ত্রেরে লোক সফল | 
এই রূপ প্রস্তাব হইল গলে কার্ধা-নির্বাহুক | আত্মসাৎ করিয়াছিলেন এবং*কতকগুলি || 

ও ব্যবস্থাপক শ্রই ছুইটী সভা পরস্পর | সম্পত্তি কোন সাধারণের কার্ধয জন্য 

বিভিগ্ন হষ্টবে এবং একের পহিত অনোর | বিক্রীতও হুইয়। গিয়াছিল? রাজ্য-তস্ত- 

্বাধীন ভাবে তাহাদের কার্ধোর প্রতিবাদ “তাত হইলেই তাছাদের সম্পন্তির জন। 
করিতে পারিবেন; অধিক কি, এই ৷ নানা গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে। 
প্রণালী কিয়দংশে ইংরাজী শাসন-্শ্র- | এই সকল ভাবিয়া অনেকেই তাহাতে 

প্রণালীর অনুকরণে গঠিত হ্টল। যদি | স্বীকৃত হইলেন না) হৃতরাং এক্ষণে কি 

এই প্রথাই নুনিয়মে পালিত হইত। | উপায়ে দেশ শাসিত হুটবে, সেই চিত্তাই 

ভহা] হইলে ইযুরোপ কখনহ বিংশতি | নকলের চিত্তাকর্ষণ করিল। 

বসর ধরিয়! যুন্ধবিগ্রহাদিতে লিগ | পরিশেধে স্তিটিকত হইল, সর্বপ্রধান 

থাকিয়! রজজ-আ্রোতে গা ভাসাইয়। দিত ূ একটী সভা" থাকিবে। পাচ জন সন্ত | 

পালের মত দলে দলে ইছলোক হইতে | ইহার] রোমীর ডিকে্টটর্-গণের ন্যায় ৃ 

'মকালে লোক.লীলা সংবরণ ধরিত না।; কায করিবে ॥ *কিন্ধ রোমীয় ইতিভাদ | 

ছঃখের বিষয়-_ইহ। মুখে উচ্চারিত হুইয়] | স্মরণে ইহাতে অনেকেই ভীত হটলেন। | 
মুখে পর্যবসিত হইল, কার্ধ্যে কিছুই | কেন না, এট পাচ জনের উপর সমান 

ঘটিল না। | * : ক্ষমতা থাকিলেও, কাল-ক্রসে্তাহার | 
যৎ্কালে দাধারণ-লোকের মনের | মধো কেহ না কেহ একটু ক্ষমতাশালী | 

অবশ্য! এই রূপ)মেই সময় অপর কতক- | হইয়া উঠিলেই পরিশেষে রোমেরই | 
গুণি লোক রাজ্যতন্ত্রপ্রণালীর সহিত, | অবস্থ| প্রাপ্ত হইবে । রোম অনেক 

রবম্পিক্বর ও খারমিভোরিয়া ন্ (ুখৃ,ওযণ1- | চেষ্টা করিয়াও, ভিন জনেরস্হত্ত হইতে | 

পপ সপিসপ সস পাশা সপে, পাদ স্পা পপ, সা 

কচ এপ সিরা রা" আএবারজতস- স্মার্ট পগ্থালত 

কার্ধিক, ১২৮৮।  * নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি । ১ ৪ ৩১৭ 
কস পাস এট উম চা বব আলী ' 



আনব জিৎ গাহি 

শি ৩ জে পারা, শির ডট ছল, এ চলি পিল শত এ জন জান 

[1] গার হস্টটী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব 

হইল। একটী প্রাচ্ন লোকের সভ|; 

[& ইহাতে চল্লিশ বৎ-ত্্রর উদ্ধতন বয়স্ক 
বাক্ধিগণ স্থান পাইবেন; কিন্তু উক্ত 
বয়স্ক অবিবাছিত পুরুষ হইলে, সভায় 
ঠরবেশ লাভ করিতে পারিবেন ন)। 

কেন না,বিবাছিত পুরুষ ভিন্ন সংসারের 

স্তরাং সমাজের প্রকৃত অভার-বিষয়ে 

সমাক্ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব; দ্বিতীরটা 

রুনিষ্ঠগণের সভ]। ইহাতে পঞ্চবিংশতি 

বর্ষ বয়স্ক পর্যান্ত সকলেই স্থান লাভ 

করিতে পারিবেন, এবং সর্ব-সমেত 

এ 

০ স্পাআরারাজারাতারজাজ্্ঞ্-....._--._..-..---- ২. ২ ০২ ৯২৯৯ 

ইহার সকলেই নির্ববাচন-প্রথা-অন্ুসারে 

নির্বাচিত হইবে। সকল প্রকার বিধি 

ব্যবস্থাই প্রথমত এই কনিষ্ঠ সভায় 
( উত্তোলিত হইয়া আন্দোলিত হইবে ও 

পরে তাহা প্রাচীন নভায় প্রেরিত হুইয়] 
অনুমোদিত হুইবে। প্রাচীন লভায় 

অনুমোদিত না হইলে, তাহা নিপ্দি 

হইতে পাঞিবে ন; ম্বুতরাং এই 

মভা। অপেক্ষ1 প্রাচীন সভার ক্ষমতা 

কিধিৎ আধিক হইলএ ইছার। কনিঃ 
| সভায় অন্থমোদিত কোন বাবদ্থার অঙ্থ- 

মোন অনিষ্ট,কর বিবেচনা রুগিলে 

তাহ] -ভগ্রাহাও করিতে পারিবেন। 

ডিক্টেটর-গণের মতা এই উভয় সভারই 

.]| কার্ধযাদি পর্ধাযেক্ষণ করিবেন । সকলের 

ঘট মতাহুসায়ে পরিশেষে এই প্রণালীটই 
প্র স্থিরীকৃত হইয়া গেল (১২৯৫)। কিন 
"ছু ইসার যখ্যেও নানাগ্রকীর গোলযোথ 

ৃ 
টানি 

এ 

০ শশী টিশিশাশী৭১৮ী শশী শশী শ্শর্শীি 

৫ সঃ 

৮.০ সপাপপি লিগ পিশাশীশ 

আধাদর্শন। 

ইহাতে পাঁচ শত সভা থাকিবেন ।,|০শন। মেই অবধি থারমিডোরিয়ান্গপই 

কাহিক, ১২৮৮ । | 
সটান সন 

রছিল। ধনী*৫্দরি্র এই ছুই দলের 

সংঅবে কোন মাধারণ-শাসন-কার্ধ। ! 

চলিতে পারে ন। ধনিগপের যে প্রকার | 

বিধি বাবস্থার প্রয়োজন, দরিদ্র বা মধা- 

বিল্ুগণের' তাহা কষ্টকর হইতে পারে। 

যাহাই ছউক উপধুর্ণপরি আগু ভয়ানক 
বিপ্লব নিবারণার্থ এই প্রণাঙীঠিই 

নকলের মনোনীত হইল | কিন্তু 

কিয়দ্দিবস পরেই নির্বাচন-প্রথা লইয়! 

তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল । 
অত্যাচারী রবম্পিয়র থারমিডোরিয়ান্ 
(0790001901190) গণের ষড়যন্ত্রে নিহত 

দেশ শাসন করিয়া আমিতেছিলেন। 

ইহারা গ্রজা-পীড়ন-লোষে রবম্পিয়র্কে 
নিহত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ক্রমে 

ইহারা লমধিক অত্যাচারী হইয়া 

সকলেরই বিরাগ-ভাজন হইয়া পড়েন। 
ফান্সের অধিকাধশ লোকই অন্তরে | 

ইহাদের পদ-চুতি কামনা করিতেছিলেন 5 | 
এমন সময় নির্ধাচন-প্রথার প্রসন্ন | 

উত্থাপিত হইল। 

* সাধারণ লোকে থারমিডোরিয়ান্- ৰ 

গণের উপর বিরক্ত-তাহ1 তাহার! | 
বিলক্ষণ জানিতেন। স্থতরাং নির্ব্াচল- | 

প্রথ! প্রবর্তিত হইলে, তাহাদেরই সমৃক্ক | 

ক্ষতি। এই ভাবিয়া তাহার! এই প্রথার | 

নানা দোষ ঘোষণা করিতে লাগিলেন । | 

ইহাদের অধিক!ংশই তখন উচ্চ-পঙ্গে | 

প্রতিটিভ, বাজোর সর্বষয় প্রভু; সুতরাং | 

ক্ষমতাও রিষক্ষণ ছিল। এনন কি] 
ক 



' | কার্তিক; ১২৮৮। ও 
পরিসরে 

| রবম্পিয়রের হত্যার পরীছইইতে মকলেই 
| অন্তরে তাহাদিগকে তয় করিত ও 

[তাহাদের আজ্ঞা কঠিন হইলেও, তাহা 

| অল্নান বদনে সহ্য করিত* খারম- 

| ডোরিয়ামৃগণ নির্বাচন-প্রথ। আপন।- 

| দেই হস্তে রাখিবার কল্পনা করিলেন 

কিন্ত মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ না 

করিয়া তাহার! সভার নির্বাচন-সন্বন্ধে 

এইরূপ ছুইটা প্রস্তাব করিলেন £-_ 
প্রথমত জাতীয় সভা যে মকল সভা 

লইয়া সংগঠিত হইয়াছিল, তাহারই মধ্য 

হইতে লোক নির্বাচন করিয়া! বর্তমার 

সভ। দুইটার অন্তত ছুই-তৃহীয়াংশ পূর্ণ 
করা আবশাক। দ্বিতীয়ত, জাতীয় 

সমিতি অবশিষ্ট স্থান আপনারাই পুরণ 
করিয়া লইবেন। অনা কথায় যের্ধপ 

লোক লইয়1৪শাসন-কার্ধা এত দিন 

চলিয়া আসিতেছিল,তাহারই পুনরভিনয় 

হইবে মাত্র। এই প্রস্তাবে জাতীয় 
সভা সম্মত হইল? এবং যাহাতে ইহা 

সর্ব সাধারণের সহান্থন্ৃতি প্রাপ্ধ হয়, 

| তাহারাই বিশেষ চেষ্ট! করিতে লাগিল' | 

[কিন্তু প্রস্তীব্টী চতুর্দিকে বিঘোষধিত 
হইলে, অনেকেই ইহার আভ্যন্তরীণ 

বিপদ্-রাশি সনর্শন করিয়া ইহার উপর 
| খাহন্া হইয়া! উঠিলেন | বিশেষত 
পারিস-বাসি-গণ ইহার উপর ভ্ানক 

| বিরক্ত হইল, এবং জানীর সভায় এ 
| মন্বদ্ধে নানা প্রকার বাগাহুবাগ ও প্রশ্ন 

ক 

৮০০ ১ শি শা পপ? ০ বি ন পপ 

* ৪« ৩১৯1 বোনাপার্টি। ূ 

'ম্ইঅভ্যাচার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে | 
পাইল না+  + 

পরিশেষে যংস্কীণে জাতীর সপ্ত 
সর্বসাধারণের স্মতি-ক্রমে এই ছইটা 

প্রস্তাবই পরিগৃর্ীভ হইল, এই রূপ প্রচার 

করিয়া দিলেন, তখন পারিণবাষিগণ 
অতিশয় শঙ্কিত ও ফ্োধান্বিত হইয়া ৷ 

এই ঘোধণা অমূলক ইঠ্যাদি শষ! 

সভার ক্রোধোন্দীপন করিয়া ভূলিল। 

কেবল" ইঙফাই নক্কে। তাহারা অনেক 

সন্বক্তার উত্তবেভনায় উত্তেগিত হই! 

ুদ্ধার্থ অগ্রসর হুইল এবং তাহারাই 
ফান্লের স্বাধীনতা রক্ষণ করিবে, সভায় 

এই রূপ কথা জানাটল। নান! দিক 
হইতে দলে দলে সৈনা আলিয়া ভাা- 
দের সংখা! পুষ্ট করিতে লাগিল । এই | 
রূপে অতি অল্প দিনের মধ্যেই পারিস- | 

বামি-গণ অতিশয় বলীকান্ হইরা উঠিল। | 
এ দিকে সভা সাহাষা-প্রাপ্তির জন্য | 

ব্যাকুল হুইগ্না পর়িলেন; পাচ সহ 
হুশিক্ষিত নৈন্য সাহাযদার্থে অগ্রসর | 

হইল।! এতছ্বাতীত বাষ্টিগ (73280016) | 

নামক ছুর্গ অধিকার করিবার পর। 
হইতেই যে লক্ল মৈন্য সভার প্রতি | 
অস্থরক্ত হইয়াছিল, তৎ-সমুদায়ই 'আলিয়। | 
যুদ্ধ জন্য সঙ্ষীভূত হটল। এই রূপে | 

সভার পক্ষেও বিস্তর টানা প্রস্তত | 

হইল। পারিস'বামি-গণ ডানিফান্কে | 

সেনাপতিত্বে বরণ করিল। মেগ্ু | 

সভার পক্ষে মনোনীত হইলেন | | 

পপ টিটি িশ্স্পা্ী তিশা পা শী 



০০১ 

আধ্যদর্শন । 
পি, ৩ এটি পি ত 

কার্তিক, 

১৬০১৯ ক ২:22, 

১২৮৮ | 
সিসি জী জট সপ 

| স্থানাভিদুথে যাত্র! করিতে আদি হুই-] ১,ই আগষ্ট শ্ঠাঁরিখে পারিস-বাসিখণ 

লেন। তিনি তমুষায়ী যাত্রা], করিলেন। 

| কিন্ত পারিস্-বাসিগণ শথায় এরূপ ভাবে 
অবশ্থিত ছিল যে,তদার্শনেই মেনু বুঝিতে 

পারিলেন, ইহাদিগকে দমন করা সহজ 

বাাপণর নহে? স্থতরাং তিনি যুদ্ধ নিরত্ত 

হইলেন। মেনুর অকর্মণ্যতা এই রূপে 

প্রমাণীক্কত "হইলে বারাস্ (3895 ) 

তৎপরে নিষোজিত হুটলেন। এক্ষণে 

ইহার অধীনে থাকিয়া কেবল যুদ্ধ "কার্য 

লিঞ থাকিতে পারেন, এমন এক জন 

পেনাপতির আবশ্যক হহল। এই 

পদের জনা নানা লোকে নানা বাক্তির 

কথ! উত্থাপন করিল; কিন্ত বারাস্, 

কার্নট্ ও টালিয়নকে বলিয়া! পাঠা ইলেন, 
* এই ছুর্দিনের উপযুক্ত একটী লোক 

এখনে বিদামান আছেন; আপণার 

তাহছাকেই নিষুক্ত করুন) আমি তাঙাকে 

বিশেষ রূপে জানি। ক্ষুদ্র কর্শিকা স্বীপ- 

বাসী কর্মচারী তত্ব এমন 'সময়ে আর 

উপযুক্ত লোক কোথায়? টুলোর যুদ্ধের 

মমর বার।স্ নেপোলিয়নের গুণ-গ্রামের 

পরিচয় পাইয়াছিলেন। মেই অবধি 

ভিসি নেপোলিয়নের প্রতি অতি মাত্র 

শ্রীত হন; "নুতরাং এই সুযোগে থে 

তিনি তাহার কথ! উত্থাপন করিবেন, 

তাহাতে আগ বিচিত্রতা কি? বারাসের 

অভিপ্রায় মত নেপোপিয়ম্ই সেই পদে 

| নিযুক্ত হইলেন । ইহাতে তাহার ক্ষমত। 

| দ্বিগুপতর পরিবর্ধিত হইল। তিনি 
যা সমদার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া 

আই 

সপ পাস সপ ৯৯ সস পরপর... স পুল 

শা পাীশী৩-শ- 

পপ পাপা পাপা দাশিপপসপীকাসপ পি পলি পাান্পী শান্তা পিপি পীশীপ্ সস শশশাশস্ািতিত, 

2০০ শিপ সপ্ত হপ্প সপাী ০০ 1 পল পাশে পিপি ১২ 

যে রাজধানী আক্রমণ করিয়া সর্কান্য 
লুন করে ও বছূষ্টে তিমি বহুকাল 
পূর্বে বলিয়াছিলেন “এক জন উপযুক্ত 

সেন্গপতি কেমন অক্লেশে এই বিদ্রোহ 

নিবারণ করিতে পারেন ৮ সেই বূপে 

আক্রান্ত সেই রাজধানী রক্ষার্থই এক্ষণে 
অগ্রমর হইলেন। এক্ষণে নেপোলিয়নের 

অধীনে পঞ্চ সহত্্ সুশিক্ষিত সৈন্য, পঞ্চ 

দশ শত ভলন্টিয়ার এবং ছুই শত 

কামান ছিল) গুতরাং সমুদয় স্থানটী 
রক্ষা) কর! তাহার মত লোকের পক্ষে 

ফুংসাধ্য নহ্থে। তিনি প্রথমত দেয়ে পথ 

দিয় শক্র-সৈন্য প্রবেশ করিতে পারে, 

সেই সেই রাস্তায় এক একটা সৈনোর 

আড্ডা স্থাপন করিলেন। দ্বিতীয়ত থে 
সকল মেতু ছিল, তৎনমুগ্াযন আপনার 

আয়ত্তাধীনে রাখিলেন। তৃতীয়ত লুই 
কুইঞ্জ (140918 ॥ 001086) নামক 

ক্ছানে সুদৃঢ় সৈন্য-নমাবেশ-স্থান প্রত্বত 

করিলেন। তাহাকে অতি ক্ষিপ্রকারি- 

তাঁর সহিত এই সকল কার্য সমাধা 

হয়। কৈন না যুদ্ধারস্ভের পূর্ব রাত্রে 

তিনি দ্বিতীয়-সেনাপতি-পদে নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন-_স্থৃতরাং এই সকল বন্দোবস্ত 

করিবার জন্য কয়েক ঘণ্ট। সময় পাইর! 

ছিলেন মাত্র । 

পারিসবাসিগণ প্রথমে নেপোলিয়নের 

সৈনা-সমাষেশ স্থানে খাদ সামী 

যাইবার পথ বন্ধ করিয়া ক্রমশ তাহাকে 
হুডতগঙ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে; 

লস 

শু 



২৮০০ ০০৬ বিরহ বারি রত নি এন 

.] শনি ১১৮৮). নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি।৯ * ৩২১] 
সা পপ পি বাজ শপ প্র বাহ ০০ সপ সী ৩ স৮৯। সিসিক 

ূ কিন্ত মেসুর মেস্ছুর গলায়নে ব্তীহাদের 'সৈদা- |*দন্ণণ বিনষ্ট হইতে লাগিল। বিশু | 

মণ্ডলী এতাদুশ উৎসাহিত হইয়াছিল ষে, ূ যুদ্ধ-০ কষেত্েখুএতাধিক এ ধার 

যুদ্ধে কিঝিৎ-মাজও বিল তাহাদের | নেপোলিয়ণ্কে যুদ্ধ কারি 
| অসহনীয় * হইব উঠিল। সৈনাগণ ূ যুদ্ধের পরিণাম কি হইত, বল! যায নটি 
( বলিল, ক্াতীয় রক্ষক সৈনী (পাখিস-; কিন্ধ সী রাস্তায় বিপক্ষ-দৈনা কিছুই 
| বামিগণের পক্গীয়) এক্ষণে বিছির দলে ূ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল নাঃ 

বিভক্ত হইয়। রহিয়াছে । তাহাদিগঞ্ে | বিশেষত উপযুক্ত সেনাপতির হস্তে 

একন্ কর! আবশাক ১ নচেৎ হয়ত বিভিন্ন | বিপক্ষ-টদন্য নান্ত ছিল না; যুদ্ধ- 
ৃ দলে বিভক্ত থাকিয়া অবশেষে জিপক্ষ- 1 বাপারে ডানিকানের সহিত নেপো- 
| দলেরই হুবিধার কারণ হইয়া! পড়িবে। ূ লিয়নের তুলনাই হইতে পায়ে না। 

ৰ ৰ 
ূ 

তাহারা আরও বলিল, সকলে মিলিয়া | যাহাহউক) এক ঘণ্টার মধেই ড্রানিকান্ 
যদ্ধার্থ অগ্রনর হইলে, জাতীয়-সভ1 | সম্প- রূপে পরাজিত হইলেন। জাতীয় 
| শঙ্কিত হইয়া শির্বাচন- প্রথার পরিধ সভার সৈনাগণ নানা দিকে গ্ধাবিত 

করিতে পারে । এই কথ। বলিয়া! সৈন্যগণ | হইয়। ভয়ানক মুদ্ধে পরিলিগু হইলু। 

যুদ্ধের নিমিত্ত অতাস্ত আগ্রহ প্রকাশ | কিন্ত এই সকল যুদ্ধেই নেপোঁলিযিন্ 
করিতে লাগিল ॥ হৃতরাং যুদ্ধানল অনি- | জয়ী হইলেন। 

বার্ধ। হইয়া উঠিল । ত্রিংশৎ সহত্র“সৈন] | এই যুদ্ধের পর জাতীয় সভা কঠিন 
ুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল) ইহারা দলে দলে: নিয্নম অংশ্ন কুরেন নাই। বিপঙ্গ- 

ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা ধরিয়া জাতীঘ্র-সতা- পশশয়-গঠেন ম্ঞধ্া ককেধল লাগ 

ৃ গ্হাভিমুখ আগমন করিতে লাগিশ। । নি হইবেনএবং অপরাপর অপরাধীর 

সর পপ পা, অপ পা পপ, সপ 

ৃ 
ৰ | সৈনা দ্বারা প্রতিহত হহতে লাগিল। | ধরিখার জনা বিশেষ কোন উপাক্ 
| শীন নদীর পর-পা্রে একটি বৃহতী নৈন্নী- ! অবলম্বন করিলেন না। ধাহাদিগ 
| দল রাঅবাটীর বিক্ষদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, : স্বা৫| যুদ্ধে কয় হষ্টল, তাহারিগকেও 

আর এক দল সেপ্ট হনোরী রাত্তা ধরির়। | নলমধিক সন্মামিত করিপ্েন--নেপো- 

হনোরীতে যুদ্ধারস্ত হইল। এখানে; 
| বিপক্ষ-সৈনা-গণ অতিশয় যাবত 

| হইয়া! পড়িল; মন্মখে ও পশ্চাতে; 
| নেপোপিরনের কামান চির লে লা তদছুপারে ছিতীয়-সেনাপতির-পদবীতে 

০০৩০ আরও পপ রজার 

৭৯ ০ ০৯০ ১ 

তি পাশ 

| র্ . সহিত র 

০ ছলে, | 

ৰ 

র 
ূ ূ ূ 

কিন্ত প্রতি স্থানেই নেপোলিয়নের 1 পলারন-পহ হইলেও, সন্ত! তাহাদিগকে | 
ূ 
[ 

ূ 

/ 

র্ 

টু শাশিটি শ্শীশীশীশ বাশি শট? 

পাটি পাটিিশশিস্পিটিক শী শিস বাশ শপীিশাশিসাপীিশা টিসি পিসী াপীশিটিশিশিপী তিতা সিপশী শী শিশি্ািশশীশীি শীতাতপ শা শীপিশাশশিিট শিশাশাাস্পীশশাশীশী শাবি তিন পীশি তিশা ৮ 

টুলেরিন-অভিমুখে অর্নর হইল; কিন্ত ূ লিঃ়নের উপর মে দিনের বুদ্ধেঝ সমুদায় | 
কিছুই করিয়৷ উঠিতে পারিল না। সেপ্টা মানা অর্পত হইল। যুদ্ধের পাচ দিস ৰ 

৷ পরে প্রধান সেনাপতি বারাম্ ৰ 

নেপোলির়নের পদোন্নতির জন্য সভায় | 
প্রনঙ্গ উখ্যাপিঠ করিলেন। তিনি ] 



রঃ 8. ড় ৪ পপি এ আপনি সপ পি আপস 

ক. হইয়।খগলে পর, 
4. ১ন-গ্রথ পরিবর্তনের 

| ভাঁণ কদিয়। ক্যার্ধযত [ভিন্র আকারে 

॥ তাহাই রক্ষ। করিবার নিমিত্ত সমুদ্যত 

| হইলেন। 
| বারাস্, সাইয়েস্, রিউবেল) লাটুর্ণার্ 
ৰ ৃ ডিল মাঞ্চিএবং রেভেনিয়র্ লিপৌ! এক 

[| পাচ জন লইর। ডিরেকটরূ-সত] সংগঠিত 
ইইল। কিন্ক কিছুদিন পরে সাটরেস্ 

[| কার্ধ্য-করণে অসম্মতি গুকাশ করিলে, 

| কার্নেট তত-পদে নিয়োজিত হইলেন। 

| নেপোপিয়নের দৌভাগা-কুর্ধা পূর্বেই 
নহীন-য়াগে পৃর্ধাকাশে সমুদিত হইয়াছে 

| এক্ষণে সেই ্ুর্ধা প্রায় মধা গগনে 
আলিক্া সমুপপ্থিত। বায়াস্ ডিরেক্টর 

সভায় লতা হইয়া! গমন করিলে, 
নেপোলিক়ন্ জাতীর টৈনোর প্রধান 
সেনাপতি হইলেন । এই সমদ্দ হইতেই 
তিলি হুনিয়মে ও স্শূঙ্খপায় সৈন্য- 

সংখা! বং জাতীয় বল বৃদ্ধি করিতে 

প্রবৃত্ত হইলেন এবং যুদ্ধ-প্রণালীর আমূল 
পরিবর্তন ও সংশোধন করিতে লাগিলেন। 

যাহাতে আর কোন বিদ্রোছ উপশ্থিত 

না হুয়।তাহার বিশেষ বন্দোবন্ত করিলেন। 

কিন্ত পারিস্-নগরীর সাধারণ লোকের 

অন্তর হইত অপস্তোষের কারণ 

| কিছুতেই বিনষ্ট হইল না । ভাছার! 
| সভার প্রতি সেই ক্ধপই অপহ& রহিল। 
| নেপোলিয়ন্ নানা উপায়ে তাহাদিগকে 

সী 

“স্ব-বশে আনিবার জন্য চেষ্টা করিলেন; 

0 ছে 

রে ১1 

৯ ৯ ল 

- 

| ১5 হইলেন । এই রূপ" কিন্তু সময়ে সর্মর়ে যুদ্ধ অনিবাধা ছইয় ৰ 

আমর! 

ট্ছাদের মনে বিন্ু-মাত্র করুণার সঞ্চার 

ইবে না,-ইহার। আপনারা খাইবেন | 

২০ তা শসপ্পাস্আারজটপ্পাজতালা 5 আন্টি 

কার্তিক, ১২৮৮। 
এসি রানি তি ! 

উঠিদাছিল। যাহ হউক, কিছু দিনের 
মধো তৎসমুদায়ই প্রশমিত হইল। 

একদা নেপোলিয়ন্ বিভ্রোহ-প্রশমনার্থ | 
অগ্রসর হইতেছেন, সম্মুথে বহু বিপ- 

ক্ষীর লোক--এমন সময় একটা স্মুলাঙগী 

সত্রীলোক তথায় উপস্থিত হইয়! 
নেপোলিরন্কে উল্লেধ করিয়া সেই 

লোক-সমিতি-সমক্ষে বলিল--“ এই | 

সকল ফুলবাবুকে গ্রান্তা করিও না, র 

অন্লাভাবে মরিয়। গেলেও, 

ও আপনারাই মোটা হইতে চাহেন।” | 

বোনাপার্টি তৎকালে অতিশর কৃশ| 
ছিলেন, তৎক্ষণাৎ বলির] উঠিলেন-_ 

"ভদ্রে! আমার গ্ররতি চাহিয়। দেখ । 

এবং তুমি ও আমি এই ছুই জনের মধ | 
কেমোটা,আমায় বলিয়! দা ৪।” লোক” | 

সমিতির সকলে এই কথা গুনিয় উচ্চ | 

হান হালিয়! তথা হইতে সরিয়া গেল। | 

নেপোলিয়ন্ যাহ! করিতে যাইঙেছিলেন, | 
খিনা-বায়ে তাহা সমাধা হইল। 

এই সমন্নে নেপোলিয়নের ভবিষা- 

জীবনসনাটকাতিনয়ের একটী ম্ুন্দর 
গর্ডাপ্ধের হুত্রপাত হুইল। একদ| | 
তিনি আপন শিবিরে একটী নামান্য ঘর. 

বায়ে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এমন 

মময় একটা হশম-বর্ষা় বালক 
তথায় আসিব উপস্থিত হইল। 

বালকটী দেখিতে অতি ছু; এবং | 



শে লাস্টি ২২৭ 

কার্জিক, ১২৯৮৮) & 

| তাহার বিনীত ভাবেস্মফকলেরই হয়ে 

| করপার সঞ্চার করিল। বালক 

| আসিয়। বলিল--প্আমি গাই কাউন্ট ডি 

| বুহার নয্িলের পুত্র, আমার নাম ইদ্থ 

প্রিনি বুহারু নয্বিস্। আমার স্টিত। 

| বি্লব-কারী দলের অরন্তনিবিই ছিলেন ) 

| তিনি রাইনের বুদ্ধক্ষেত্রে কোন সন্দেহে 

| পদ-চুতত ও“ অপরাধী ছন। বিচানে 

| রবম্পিয্বরের হত্যার চারি দিবস পূর্বে 

নিহত হয়েন। 

| 

ৃ 

র 

রর জি হর 

| স্বিষাং 

০ স্পা িি্পিসপীশ শিপ 

এক্ষণে আমি আমার 

| নিহত পিতার প্রাণ-তুলা তরবারি খানির 

| প্রার্থনা জন্য আপনার নিকট উপস্থিত 

| হষঈয়াছি।* এই বলিয়। বালকটা নীর 

হইয়া রহিল। নেপোলিয়ন তাহার 

| মধুর বাকো কত দূর শ্রীন্ক হইলেন যে, 
তাহ] বর্ণনা কর] বায় নাঃ এবং তাছাকে 

অতি যত্ব এবং লমধিক বিষ্ট কথায় 

সন্ত করিয়। তাছ!র অভীগ্গিত কাষন! 

পূর্ণ করিলেন। বান্তক গৃগে প্রতাগমন 

করিয়। স্বীয় যাতার নিকটে সমুদায় 

বিবৃত করিলে, ম্যাডাম্ বুার্ নগ়িসের 

নেপোলিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 

অতাস্ত অভিলাষ জন্সিল। 3৪ 

এই স্থলে ম্য,ডাম্ বুছার্ নয়িসের(ফান্দের 

সাম্াজীর) কিঞধিৎ বিবরণ 

দেওয়] যাইতেছে। ইক সেপ্টী ডেমিগগের 

একী কৃষকের কন)1। ইঞ্ছার সম্পুর্ণ নাম 

(মেরি জোসেফ রোজ টাস্চার ভিল। 

পাগেরি। (31909 ৩০৪৪৮ 2০65 

1555৫006746 1 1985979 )) ইহার 

স্বামী সেনাপতি যুছার্ নহিস্ যংকালে 

নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি। ১ * 

৬৮ ৮০৮ শরাশাপরার-এ্ররি জ. 

7 স্টিসি 
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৩২৩ € 
টি হি 

গবিনীবের অস্ততৃতি থাকিয়া লঙ্দেহ জন) | 

অপরাধী স্ংবাস্থ ছয়েন।লেই ময়ক্সেঈনি ও | 

সেই সন্দেহে গোবী স্থরীষ ইয়া | | 
কারাগারে নিক্ষিপ্র হন। এই "স্থানে | 

মাডাম্ টালিয়োনের সহিত তাছার : 

(বিশেষ বন্ধুত। 'জন্মে। ইহাতে পরে | 

ূ উভয়েই বিশেষ উপকার পাইয়্াছিলেন। | 

সাক্ষাৎ করিয়া আগমন করিলে, তাছার 

সুন্বর *্মূর্তি ও মু অথচ সুমিষ্ট কথা 

নেপোলিয়নের হাদয়-পটে অক্ষিত হইয়। 

গেল,_তাঙ্া আর কিছুতেই বিনষ্ট 
হইল ন।। বুছার্ নয়িস্ও নেগপোলিয়নের 

প্রতি অতি-মাত্র শ্রীত হইলেন? সুতরাং | 

অতি অল্প দিনের মধ্যেই নেপোলিঙ্জন্ ] 
তাহার ভ্দয়-অধিক্যারে সনর্থ হছইলেন। | 
যৎকালে বোনাখাটির সহিত বুহায় 1 
নরিসেয প্রণয় লঞ্চার হয়) তখন বুহার্ 

নরিস্ তি] অঠপক্ষ! বয়লে বঝড়। || 

নেপোলিয়ন্, ধিলিয়াছিলেন--ণ্যদ্িও | 

বৃহার্ নয়িস্ তাহা অপেক্ষা ছুই (ক তিন ূ 

ঃ 

মাডাম্ বুদার্ নগ্সিন নেপোবিয়নের সহিত || ূ 

| 

| 

বৎনরের বড়, তথাপি তাহার মনোহর 

স্বভাব, ধুবতী-জন-সুলভ খব-মৌষ্ব || 

ও লুদার মুর্তিই তাহার হৃদয় আকর্ণ | 

করিয়াছে ।”* ০. ০ 

নেপোলিয়ন্ নিজে এক জুন ঘোরতর 

আনৃষ্টবা্দী ছিলেন । কোন কারী করিতে | 
হুইলে, গিনিশতায। গণন। গ্থার] স্থির ন! 1 

ক টা লং সাড৪ 08092 12 3515 চলত | 
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ূ কন্িয়া তাহাতে অগ্রসর হুইতেন না] ।' 
|| মেরি জোমেফ যৎ্কালে নিতান্ত বালিক! 

[| ছিলেন, মেই সমর়েশএকটা 'সাফিকা- 
বালী যাদুকর তাহার সম্বন্ধে ধে একটি 

|| ভবিষাৎ কাহিনী বলিগ্স! যায়, বিবা্ছের 

পুর্ব পর্যাস্ত তাহার নন্ধান পান নাই । 
| গ বাছুকর বপিয়া ছিল/এই বাপিকা রান্জী 
হটতেও অশেষ পর্দে আর্ধঢ। হইবেন, 

| কিন্ত মুর পূর্বেই তালা হইতে অধঃ. 

| পতিত হইবেন (1)। অনৃষ্টবাদী অণ্নেকেই 

| এই ভবিষদ্বানী অতি নুলার ফলে 

| পরিণত হইন্ডে দেখিয়! অনৃষ্ঠের উপর, 

| বিশেষ আদ্থাবান্ হন। যাহা হউক, 

| নেপোলিয়ন্ বুহার্ নয়িসকে অতি-মান্র 
| ভালবাদিতেন, এবং তাহার ভাগোর 

| 
| 

] 

1 

1 

ৃ 
| 

| 

ৰ 

| 

॥ সহিত নিজের গুাগ্য জড়িত আছে, 
| স্থতরাং তিনি সআাট হইঞেন-এই উচ্চ 
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২৪ , পল | ,  কার্টিক, ১২৮৮। | 

আশ! গাহার *মন্সিস-ক্ষেত্রে দৃঢ় বদ্ধমূল 

হইর1 রছিল। বৃহ্র্ নরিস্কে এখন 
হইতে আমর! জোসেফাহন্ বলিয়া 

ভিহিত করিব। কারণ, নেপালিয়নের 

সফ্িভ তাহার মিলল হওয়। অবধি তিনি 

এই নামেই প্রলিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 

জেযসেফাইনের নান।বিধ সাগণ ছিল) 

তাহার বিনীত স্বভাবে তিনি সকলকেই 

শান্ত ও বশীতুত করিতে পারিতেন ; | 
হাতরাং নেপোলিয়ন কখন রাগাম্থিত 

হইয়া কোঁনকার্ধা কৰিছে উদ্যত হইলে, 

জ্জোসেফাইন ধীরে ধীরে তাহাকে নানা 

কারে সাত্বনা ক্ষরিয়! দিতেন । দোপে- 

ফাইনের আর একটী মহৎ গুণ এই, 

তিনি মানবীয় উন্নতির পরিপোষক 

ছিলেন ও কোন লোকের প্রতি অযথা 

বাবহার দেখিতে পারিতেন ন। 

১৭৯৬ থ্রীষ্টাবের ৯ই মার্চ তাবিখে 

নেপোলিয়নের সঠিত জোসেফাইনের | 

বিবাহ-ক্রিয়। সম্পন্ন হয়। বিবাহের পরেউ 

ত্রাঙ্থার যৌতুক-স্বরূপ নেপোলিয়ন্ ইটা 
লীয় সৈনোর উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব-ভার 
প্রাপ্ত হইয়া তথায় যাইতে অনুহ'ত পাই. 

লেন। এই সকলযুদ্ধে দেপোলিয়নের নাম 

চড়দ্দিকে ছড়াইয়। পড়িল। এই যুদ্ধে 
তাহার মনোগত উচ্চাভিলাষ তাহাকে 

আব উদ্ষেলইয়া তুলিল। বিবাহের 
পরে বোনাপার্টি স্ত্রীর সছিত তিন দিবল- 

মাত্র অবস্থান করিতে অবমর পাই! 

ছিলেন, তাঁহার পরে তিনি স্বীয় পরি- 

যাবাবি-পনি-খানসে মার্মিলিসে - গমন | 

২ বর সার রর ৮ রা 

পপি পাস পাপ পপ পপি ৮ শি 



| কাহিক, ১২৮৮) ও ২ক্ষিধ সমালোচনা । 
ক উস আইরিন, ও রো ৬। 

করেন; এবং তথ! হ্টটত লীহ্বই ভাগ্য |+হটুলেন। সেই সময়েই তাহার মৌভাগা- | 
কর্তৃক আহহ হইয়াই যেন তিনি ইটালীঘ্ | হুর্ধ্য মধ্া-গ্টানে সমুপন্থিত হইল। ূ 
দৈনোর অধিনায়কত1 করিতে অগ্রসর . শশীটকলাস চক্র খোষ। | 

রাটি 

প্রাপ্তগ্রস্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন। 
প্রবেশিক। |--( সংস্কচ ভাষায় | পরলোক গত আত্মাকে ও ধনাবাদ দিয়) | 

প্রবেশ করিবার সোপান ) ৮ রামকমল | ফেলি। ইনিই বঙ্গ ও সংস্কৃত ভাষার | 

বিদ্যালকঙ্কাব প্রণীত ; ১য় সংস্করণ,মরন্ব ঠী] নিরুপঞ্গ “প্রতিবাদ অভিধান”-কার। 

হর, মূলা ।/* আনা। সংস্কাত ভাষা । এতৎ-সন্বন্ধে অধিক আর বলিবান ইচ্ষা 

( নিরতিশয় সুমধুর হঈয়াও. যে রসাল । নাই, তবে এট মাত্র বলি ধে এনপ 

সহকারের নায় চিত্তাকর্ষক নহে পুশ্তক বিদ্যালয় ও গৃহ-পাঠা হইবার 

প্রতাত নারিকেলের সহিতই সারৃশা ! সম্পূর্ণ উপযোগী । 

হইয়া থাকে, তাঁহার কারণ উহার ৰ বঙ্গবাসী (সংবাদ-পত্র ) বঙ্গবাসীতে 

ছুরবগাহ ব্যাকরণ-শান্ত্র । নারিকেলের | এমন অনেক লেখা বাহির হইতেছে, 

কঠিন আবরণ ভেদ করিলে, যেষন | যাহা সাময়িক “পারের উপযুক্ষা । ইহা | 

উহার মধাগত ন্ুন্বাছু পদার্থ আয়ন্ত | বঙ্গদেশের একটা স্বলক্ষণ বলিতে 

করা যায়, দব্রপ বণাকরণ-রূপ দূর্ভেদা | হইবে। ক্গিন্ত সকল লেখকের রচনা 
আররণ ভেদ না করিয়! কোনও ক্রমেই : পরিমার্জিতপ্বলিতে পারি না। বঙ্গবাঁসী | 

সংস্কতের রসাস্বাদনে অধিকাপী হওয়া ৰ যেরূপ স্ুপরিচ্ছর্দে বঙ্গভূমে: অবতীর্ব 

যায় না। সেই আবরণের মধ্যে প্রবিষ্ট | হইগ়াছেন, কাচ অতিশয় প্রীতিকর। 

ৰ হইবার বিনি ম্পথ প্রদশন গ্রে, | হ্ুঘটিত কলেবর,এবং পরিপাটী মদ্রা্ষণ-_ 

| তিনি আর্ধাজাতির পুজা-হ্তরাং সংস্কৃত | অথচ সুলভ মুলোর একর সমাবেশে 

| ভাষার পরম বন্ধু। প্রবেশিকার গ্রন্থকার ূ আমাদের নিতান্ত আহ্লন্দ হঠয়াছে। 

| এই শ্রেণীস্থ। পুত্কের উপকারিতাঁ- | এদেশে এরপদ্থল্ন মূলোর সংবুদু-পত্রিকা 
স্বন্ষে এই মাত্র বলিলে বেষ্ট হইবে, | স্থারী হইলেই, আমরা দুবী চটব। ৃ 

| যে-৮1,98105 0100105র ধরখে ইহ! রাজ-উাসীন ( শাক্যনিংহ ও | 

| মংরচিত হইয়াছে। ইহার গ্রস্থকর্ত। | রামমোহন রার) শ্রীদেবীপ্রবল রায় 
| ইংয়াজী-শাস্তে অনভিজ্ঞ যখন আমর! এই | চৌধুরী কর্ণুক প্রকাশিত । বীণাবক্্। 
অছুভ তত অবগত তখন গ্রন্থকারের ।* আনা। সংস্কারক-প্রসুখ, অন্বিভীর | 
নি 

শপ চা শি পপ পি ০ পপি শা পাব সপ লাক এর 

টি শি শিট িস্্ীশীিি  শি টশিশি টোিটট তিপস্পি শাশ্পা পিপিপি শিপ? সা 
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ধন্থবীর, পুরুষসিংহ' শাক)সিংহ এবং, 
ভারতের মুখোজ্জল কারী বঙ্গের আদি 

| সংস্কারক মহাত্মা জা দ্বামমোহন 
[রায় ধে যহান্ মন্ত্রে অন্প্রাণিত হইয়া 

| স্বদেশের মায়-মোহে জলাঞ্জলি গুক্ষেপ 

| করিয়াছিলেন, এই পুগ্তকের ভাহারই 
বর্ণনা পদে ফন্িষেশিত হইয়াছে। 

বুদ্ধদেব ও ,রামযোহন রায় যে সত্য- 
| প্রচারের জনা দীক্ষিত ভাবিয়। ত্যাগ- 

| স্বীকারের জীবন্ত ও জলন্ত দৃষ্টাস্ত রাখিয়া 

| গিয়াছেন। তাহা! এই পতিত বাঙ্গালীর 
নাস.সমণওড ভারভীয় জাতির অপূর্ব 

আদর্শ। ভারতবাসিন্ যদি ভারতকে 

সাণিডে চাও--মদি ভারতের হৃদয়ে দৃঢ় 

| প্রতিজ্ঞ পুরুষ-রত্বের অ।বির্ভীব দেখিতে 

ৃ ইচ্ছা কর, তবে এই মহান্ ম্ুচিত্র 
| শ্বদেশীয়গণের সমক্ষে ধর, 

| গ্রন্থকার এই পুস্তকে বিলক্ষণ ফবিত্ব 

| প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন।« তবে যে 

| স্থানে স্থানে ভারময় কাঁবতা, হয় নাই, 

| চে কেবল উৎকট বিষয়ের অবতারণা 
কারণ। প্রথম দৃশোর ন্যায় দ্বিতীয় দৃশোর 

॥ প্রারস্তে গণ একটা সংক্ষিপ্ত সচন! 

| সংযোজিত আছে । এখানে গ্রন্থকার 

বলিতেছ্ছেন, ভৈনি (রামখোহন রায়) 

“ হিচ্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্-প্রণালী" 
| গ্রন্থ ব্টন।৬ করাতে “গৃহ হইতে 
| তাড়িত হুইলেন।” কিন্তু আমরা 
| ধিলক্ষণ জামি-_রামযোহন রা পিতার 
| ও খাসী স্বঙ্ছনের বিয়াগ-ভাজন ছইয় 
স্বরংই গৃহ হইতে মিষান্ত হন। এতসিন্ন 

্্ 

ছুই এক স্বনেঃরং রগ আরগ কিছু কিছু 

এতিহামিক ভ্রান্তি আছে । আশ করি, 

নবীন কবি দ্বিতীয় বারে সই গুলি] 

সংশোধন করিয়া! দিবেন গভীর ] 

নিষ্টীথ ও উবার বর্ণন1 বেশ হদ্য হইয়াছে। ূ 

নীতিপাঠ ; শ্রীরা মগতি ন্যায়রতব- 

প্রণীত *। পণ্ডিত স্বারিকানাথ বিদ্যাতৃষণ 
“নীতিমার* রচনা করিয়াছেন এবং 

11091 01959 8০০৮ হইতে বাবু রাজকৃষ। 

বন্দেযোপাধায় “নীতিবোধ * অনুবাদ 

করিয়াছেন। নীতিপারে বালকগণের 

শিক্ষার বিষয় অনেক আছে। এক কালে 

শীতিবোধও .বাঙ্গালা-নাহিতোর যথেষ্ট 

উপকার করিয়াছে । কিন্ত, এক্ষণে “আই 

নীতিপাঠ* ও “নীতিবোধ'” লইর়। তুলন! 

করিয়া দেখিলে,প্রথমোক্তকে উচ্চ পদখা 

প্রমান করিতে হয়। কেন না,নীতিবোধের 

গ্রত্যেক প্রন্ভাবের উদ্ধাহরণে বৈদ্দেশিক- 

গ্ধের ক্রিয়া-কলাপ' কীর্তিত। এদিকে 

সমালোচা পুস্তকের প্রা তাবৎ দৃষ্টান্তই 

ভারতবর্ষ হইজ্ডে সমাহত। দেশের মহত 

উদেঘাবণ দেশীর দৃষ্টান্তে যত দূর ও খত 

শীন্বব কাঁর্ধ) করিবে;বৈদেশিক দৃষ্টাত্তে কাধ। | 

হইবে বটে,_কিন্ত তত দুর ও তত শীঘ্র | 
ছটবার অনেক বাধা। কিন্তৃষে সকল 

চক্জিত্রের সমাবেশ গাযাদের দেশে আদৌ | 
নই, তাহা অবশ্যই ইউরোপ,আমেরিক। | 

এমম কি আফিকাতে ও পাইলে, লইডে 

হইবে। জআনাথা জাচী্ছ অভাব 

এআ রর টি 

রী, না . 



' | কার্তিক) ১২৮৮। 

পরিপুরিত হইবে দাঁ। বরীঞলনবদ্ধে ভারতে 
হত উন্নতি হইম়াছিল, এত আর কোন 

দেখেই ছয় নাই; হুতরাং ধর্ববীয়ের 

মহত্ব,শৌরধযাদির জনা আমাদের কাছারই 
মুখাপেক্ষা করিবার প্রয়োজন দাই। কিন্ত 

( স্বদেশানুরাগের চূড়ান্ত জীবস্ত জলত্ত ছৃষ্টাসত 
ইউরোপ এবং আমেরিকাতেই সম্ভবশ 
বর্তমান গ্রন্থের গ্রন্থকারও এই প্রণালী 
অবলগ্ঘন করিয়া সঙ্ছ্দয়ভার পরিচয় 

দিয়াছেন। বিদেশ হইতে গৃহীত 
হউক, ইছাতে ও আমাদের শ্বদেশানুরাগ 

পরোক্ষভাবে উদ্দীপিত হইয়। উঠে। 

এই পুণ্ঠকে গ্রন্থকর্তী কালিদান ও". 

হলাঘুধে বিদ্যার মাহাত্মা। অন্ভুনে মনে।- 

নিবেশ, গঙ্জাধর শিরোমণি ও একলবো 

উদ্ব্যোগিতা,পরীক্ষিতে অবিমুধাকারিতা। 

মথুরনাথ ও বুনোরমানাথে সন্তোষ, 

কৃষ্খপান্তিতে অদাধারণ সভ্বার্দিতা। 

নবদ্বীপের প্রসিঞ্ধ লৈয়ায়িক মথুরানাথ 

তর্কালঙ্কারের পল্মীর অলঙ্কার-নিম্পৃছতা) 
উত়্িয়া বাকের মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, 

'সুইলিস”-ভাতৃ-স্বয়ের আাতৃনেহ, রাজী 

| ইলিয়ানের পাতিব্রতা এবং তৈমুক্লঙ্গের 

অধবষার গ্রভৃতি বিষয় নও ও সুন্দর 

ভাষায় বর্ণন1 করিয়াছেন এই জন্যই 

শিক্ষা-্সগিতিকে আরামের অন্থরো ধ” 

এই প্রকার গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠা-রপে 

পরিগৃহীত করুন। 

পাল 20780 10510047770 

আারযাতিলা, 2041853 ১০ 3৩১51 
[7080507, 7.86.8. ৫? 2: 2৩. 582, 

৷ 

রি ৩ 

রী ক টির 

২ক্ষিগ সমালোচন। ৩২৭ | 

* (ফোমিওপ]াৰিক চষ্চার ভুঙ্ি প্রচার || 
হইলে, স্যর .বুধিডে পারিষ-- | 
আমাদের দেশ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় জন। | 

প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তায় সরকারের | 

জর্ণলই এপর্যন্ত এদেশে প্রচলিত ছিল। | 
এক্ষণে বিহারী বাবু ইচাতে হতক্ষেপ 
করিয়া! হুকাধ্যই করিতেছেন, বলিতে 

হইবে। ডাক্তার প্রতাপচক্্র“জুমদার়ের 
লেখ। গুলি সারগর্ড অথচ সরল 

ভাবার লিখিত ছইতেছে। আমব। 

উচ্ছ! করি, এদেশের কবিরাজ ও এলো 

প্যাথগণ এ বিষয়ে উদাসীন “থাকিয়! 
দেশের অমঙ্গলে গ! ঢালিয়! দিবেন ন1। 

আদর ১ (প্রিয়তমার প্রতি) 

শ্রীকরনাকান্ত গুহ প্রণীত। আল্বার্ট 
যন্ত্র, /১* আন।। 

আদরের ,আর একটুকু ; ও 
প্রণীত; বিদ্যারত্ব যন্ত্র) %* আনা। 
পুস্তক ছুট খানিতু রচনা লহ ও মিষ। 

বণনাও শ্বাঃন স্কানে আুশ্দর হয়াছে। 

যে্ধপ বিষয*লই] কাব্য দুই খানি রচিত্ত 

হইয়াছে, গাছে কোন কৌন গলে 
তারলোর হাত এড়ান,বঙ্গীয় কবি পক্ষে 

একান্ত অনাধ'* হট! উঠে। বর্তমান 

পুক্পুক! ছুট খানিরও ভাগা এ ধরণ 

হয়াছে। কিন্তু তরল-তীবপূর্ণ স্বাদের 

অধিকাংশই শৃমধুর-পদ্বিন্যাস, বিত্ত 
পূর্ণ। ভড্ররুচি রসম্ত লোক এতৎ-পাঠে 
আনন্দিত হইতে পারিবেন । 

উপদেশ শতকম্ ; প্ীংয়ছুদ্মর | 
তর্করত্ব-প্রণীতম 11 সংস্ক কখিত 

1 ভারত বিদ্ির হস্ত! 

রখ 
ঙ 

৯০১ পর পাপা পাকা দারা. ্হার্্রারা্রক্স্্্-্স্.....»স্. স্প্রে পাশা পাপস_.স্পস_.-_._ 

২৮ শশিটিস্পিিএা্পাগিশীতীশি টি ৮02 ভিলা 



৩২৮ 'আয্যদশন । , কান্তিক, ১২৮৮ । | 
পরার এন হারার" রর? ৩০০৫ এ ঢা যি এ এ (শসা আপদ সিপিএ রসি রাত জা সস ২ বি আস নতম ইউনিরি নর অনি এগাটি 

গুলি স্ুখ-বোধ তইয়াছে॥ তবে উহা!রং| কৰিত! গুলি, মধাবিধ, গ্রাফল এবং 

নৃততনত্ব বড় একট! নাই$ গ্রস্থারস্তে | বালকগণের পাঠের অন্থপযুক্ত নছে। | 

তক্রত্ব মহাশয় পেরপু,র জমিদার যুক্ত গুভহ্বরী ওানসাঙ্ক-মূলক অর্ধ / 

হুরচন্্র চৌধুরীর শণ-ব্যখা| করিয়াছেন | প্রীকামিনীকুমার চক্রবর্তি-প্রণীত) ওর 
এবং 'আাম্ম-পরিচয়ও দিয়াছেন । হরচন্দ্র | সংধ্রণ ভারমিহির যন্ত্র)।ৎ আন1। 

বাবু বণিত প্রশংসার পান্রি হইলে, নখের | আজ কাল গুচঙ্করের আর্য বিষয়ক দুই 
কথা। এ গ্রকার গ্রন্থের পাঠক বঙ্গদেশে | এক থানি পুস্তক প্রকাশিত হওয়াতে । 

দর্লগ, ভু তরং ইহ অনাবশ্যক। দেশীয় অন্ধ শিখিবার সুবিধা হইতেছে । 
স্মৃতি-সংহিতা ) ্কাশীবর বেদান্ত- | গুভক্করী অঙ্ক কসিবার প্রণালী-বিষয়- 
বাগীশ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদিত $ | কষ্দ্র ৪ জমিদারী কাধ্যের সুবিধা-জনক 
১০৮ সংখ । দক্ষ শ্মূতি সম্পূর্ণ হুইয়! বটে,কিন্ত গুরুমহাশমদিগের হস্তে তাহার 
মিতাক্ষর] টীকার মহিত যাষ্জ্বকের ২য় বিক্ৃহাবস্থা ঘটিয়াছিল। নম্খ্বাল্ বিদা- 

অধ্যার পর্যযগ্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত 1-9য়ের উত্তীর্ব ছাত্র-গণের উদ্যোগে 

হইয়াছে । বিগত শ্রাবণ সংখাক আর্যা- মেই অটল পথ প্রশস্ত হুইয়াছে। 

দর্শনে শ্রীযুক্ত হরনুদদর তর্করত্বের | কমিনী বাবুর গ্রন্থে শৌভস্করী আর্ধ্যার 
সঃহিত1-সমালোচনে মুদ্রাকর-প্রমাদ-বশত বিশদ ব্যাথ্যানে দেখিয়া গ্ই-চিত্ত 

বেদাস্তাগীশের স্বতি-সংহিতার “৪র্থ ৃ হলাম । 

অধ্যায় পথ্য” প্রকটিত হইয়াছে, মুদ্রিত জ্ঞান-প্রবেশ--জীরসিক লাল দাস 

হইয়াছিল। সেই সমাপ্লোচন-স্বলে আমা- | প্রণীত। হুগলীবুধোদক যাত্ত্র মুক্ড্রত। 
দের একটা বিষয় বলা হয় নাই। বেদাপ্ত | মূলা ৩* আন মাত্র। 

বাগীশের স্থতি-নংহিতা বাহির হইবার | এই পুস্তক খানি আমর! আদান্ত পাঠ 
'অনেক পরে তর্কএত্বের সংহিতা-গ্রন্থের | করিয়াছি ॥ ইহাতে বালকদিগের 

প্রকাশারগ্ত হইয়াছে । বেদান্তবাগীশ | পাঠোগযোগী বিশিধ প্রস্তাব লিপিবদ্ধ 

মহাপিয়ের স্বতি-সংহিতা-সম্বন্ধে যাহা | হইয়াছে । নীতি, বিজ্ঞ।ন ও পৰ্থাদির 
ধক্তব্য ছিল, রাবণ মংখাক আর্যনদর্শনে | বিবরণ প্রাঞ্থল ভাষান্র লিখিত হইয়াছে। 
বলা গিয়াহ্ছ। 1 কতখাপকধনচ্ছলে ' ছাত্রদিগকে নানা- 
কবিতা -কুস্থম, ১ম ভাগ প্রীৈলাস- | বিষয়ে উপদেশ প্রদান কর হইয়াছে। 
গোবিষ্থ গুপ্ত প্রণীত 111 ইহার | কবিভাকারে বালকগণকে উৎকৃষ্ট নীতি 

সকল শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে । 

সংক্ষেপত এ পুস্তক-খানি নর্বাথ। বিদ্ব)- 

এ পর 

০ 

এ পপ সপ পে চে তে পা রাত পপ আজ ও স পর 

শা আরা পপ ও সপ 

.. ইনুৃতন সংস্কৃত বস্ত্র। প্রতি সংখ্যায় মূলা 
৮ আনা। রর 
১. 11 ভারপমিহির বন, /» আমা। লয়ে পাঠনার উপযোগী হইন্বাছে। | 

০ এ পা কিলার বটি আপা পয শশা তত 

টি ্ে 

সপ ক সস ৯:১০ ০ 

শা ৮১ আপা তবে পিপি চে আহল-5৬জজককি 



ও (সর 

] ার্টিক, ১২৮৮। ও চপ সমালোচন। তি ৩২৯ 
+ ১3 

বিনা পারি পড্পাি্জা শিবির উসিাউা সা ্র আআি সি এ নু ্ 

[আমরা ্থবী। করিতে হৃইব। সেই গুণ গুলি ফি, 

ইচ্া ছিল--বথেঞ্ স্থল উদ্ধত করি ] 

পাঠককে উপহার দিব, কিন্ত স্থানের | 
অবনত! হেতু পারিলাম ন|। ৃ 

ৃ রক্তদস্তা ব1 আমাদ-নগর-পতভন ঃ 

( (ঞ্ঁতিহাপিক দৃশা-কাবা ) ভরতে 

ূ বন্দোপাধাম্থ কর্তৃক প্রণীত:ও প্রকার্শি 

| আল বার্ট প্রেস্,॥* আনা । আচাভুয়ার বোম্বাচাক, (প্রহসন) 

ইন্তিহাস-পাঠক-মাত্রেরই জানা আছে | শীহাদাপেটা নাদারাম-প্রণীত। সাহিত্য- | 

| আক্বরের রাজা-সময়ে দক্ষিগাপাথ | সংগ্রহ বত, দুপা ।* আনা। * 
| অনেক লোমহর্ধণ ভীষণ যুদ্ধ ঘটে । কর্ম্ম-কর্তী, € প্রহসন ) বনু যন্ত্র, মুল্য 

| ধিজয়নগরের রাজ] রামের মৃতু হইবার 11 আনী।। 
ৃ পববস্ভা কাল হইতে রক্তদস্তার হৃচনা। ৰ শু উপদেশ অনেক মম দোষ. ূ 

॥ আমদনগরের মৃত নিজাষ মর্ছিজার দুহিত]| সংশোধনে বার্থ হন্গ। তাহার কারণ, ৰ 

| টাদ বিবির (চান্দার) পরাজয় পর্যান্ত"/*উপদেশের অযোগাতা নছে-লোকের ! 

ৰ বর্ণন করিগা গ্রন্থের উপসংহার হইয়াছে ।। প্রবৃত্তি) মানুষ সাধারণত বিশুদ্ধ উপদেশ 
মৃত রাম-রাজার ছগ্মবেশিনী বিধবা পদ্দীর | চায় না। ভারক্ষের গে দিন এক সময়ে 

(মন্নাসিনী রক্ষদন্তার) ওজস্বী প্বভাব, | ছিল, যথন ক্ারতীয় মানব কেবল নীরস 
সাধারণ-্্রীজন-সুলভ ভীরুতাময় না | উপদেশের ধশবন্া হইতেন। অংদৃতে 

॥ হইয়া বরং যে উদ্দীপক তেজোময়-ভাব- । প্রহমন ও “ছিভোপদেশের” সমঘে উপদেশ! 

পরিপৃণণ ছিল, এই কাবা তাহার একটা | বিশুদ্ধ বলিয়। প্রণীত হয়। বিযুশশা। তজ্ন। 
অতি বিশ্বস্ত এ সম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যায়। “যন্রতে ভাজনে লগ: 
এই পুরুযোচিত ওজন্বিতা ও মনন্থিযায় সংস্কারে! নানাথ! ভবে? 

| রামরাজ-পন্ধীর এক অপূর্ব শোভা _ কথাচ্ছলেন বালান! 
 হুইয়াছে। তু নাতিত্তদিহ কথ্যতে ॥+ 

অমিত্রাক্ষর ছনের সীমাবন্ধ প্রনরের ূ বলিয়া গ্রস্থারস্ত ধরেন। যে ব্যক্ষি | 

মধ্যেও যজ্তেশ্বর বাধু আমার্দগের জন্য | নীরম উপদেশের অস্থগত, তিনি ফার্ধ্য 

| বী্য-সম্পন্নঃ গান্তীর্ধাদে]াতক যথেষ্ট | ও গ্রকৃতিতঃ ইংরেজ? যিনি, 

বীর-ভাব-পরিলিপ্ত গাথা রাশিরাছেন। | উপদ্দেশ নিশাইঘ দিলে,গুর্িতে আপতি ৰ 
ধদিও কোথাও কোথাও ছন্দংপাত-দোষ | করেন না, তিনি ফেখ্। বলিতে কি, | 
ঘটিসাছে,যদিও স্থান বিশেষে বর্ণ] এবং | এক্ষণে আমরা কার্ষে; ফেঞ্চ। এই জন্যেই 
রচন] গাড় হইয়াছে, বদিও কললনা-দাল 1 বক্তা, নবন্যাস, নাটকাদির ন্যাস্স 
সকল গ্ছানে তত প্রাঞল রিট 1এ প্রহসনের সৃষ্টি চা মমাজের লামানা | 



৩৩৩ 
৯০ কক পাটানি এ 

অভিনঞ্রিত কবি! দেখণ্য-তাহার 

নৈতিক ফল কদাপি সীধু নহে। 
ধঙ্ষাগাণ প্রহসন-ঘ্বয়ে বর্তমান-কলিক 

অসাম।জিকত!র প্রতি ভ্রক্ষেপ আছে। 

“আচাভূয়ার”অপুনা-প্রচলিত স্ত্রী-স্বাধীন- 
তার প্রতি তীব্র কটাঙ্গপাতে আমাদিগকে 

বিন্মত কনিয়াছে। গ্রহসন-কার পাত্র- 

শিশেষের মুখ দিয়] স্ত্রীদ্বাধীনতা-সন্বন্ধে 

বাবু কেশবচন্দ্র সেনের উপরে ধেঁ দোষ- 

ভার চাপাইয়াছেনঃ আমাদের মতে 

তাহার কোন মূল নাই। কোন কোন 

ঈর্ষস্বিত অদুরদশী ব্যক্ষির মুখে এত 
দিন যাহা শুনিয়া 'আদিতেছিলাম, 

কেশব বাবুর মন্তকে গুরুভম সেই 
দোষারোপ দেখিয়া নিতান্ত বাণিত 

ছইয়াছি। কেশব বাবুগ্প আর যে দোষ 

থকুক, এ সন্বদ্ধ 'সামাদের অভিজ্ঞতা 

হত দুর, তাহাতে তিনি” নির্দোষ। 
গ্রহনের চিত্র নাকি ধখাধখ ও নির্দোষ 

হওয়। আবশ্যক, তাই আমর এই 

| কয়েন্টা কথা বলিতে বাধা হইলাম । 

ূ ইছার মধো হাসারম ও আমোদ 
ূ আহলাদের ভাখ্খর ছবিআঅনেক। এবং 

| অন্যান্য যে" যে চিত্রের ছায়াপাত করা 

| হইক্কাছে. তত্সমন্তই গ্রক্কত। 
“বর্দকর্তী' ছ্িতীর শ্রেমীর প্রহনন। 

| ইহাতে একটা বিষয়েরই গ্রৃতি লক্ষ্য করা 
| হইয়াছে । অর্থ নাই, অথচ খণ করিয়া 

মর বাহিরে ভাকজমক দেখাইব,এক শ্রেণীর 
বুলাকের রোগ । দেই 'বিষয় অতুাজ্ছল 

চিক 

স্প্পস্পপ্ি 

স্পা 

বি 

আর্ধদর্শন | 

*ক্রেটি বা সাধান্য অগ্ভাব যে প্রহননে' | বর্ে অঙ্কিত আছে । আলেখো ছুই একটা 

কান্ত্রিক, ১২৮৮ । 

অস্ব।জাবিক ঘটনা না! থাকিলে, ইহা 
অতুযত্তম হইত । 

বাঙ্গাল! ব্যাকরণ ; *্রীন্তামণি 
গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। ক্যোতিষ- 

প্রকাশ যন্ত্র, মূল্য 4 আন1। 

শব্বতত্্ব-কোমুদী » (বামন-সম্গত 

বাঙ্গলা ব্যাকরণ); শ্রীঙ্য়গোপাল 

গোশ্বামি-কর্ৃক প্রণীত ষ্্যান্হোপ প্রেস, 

মূল্য ॥* আনা। 

ছুই থামিই যত্বের সঙ্হিত পাঠ করিয়! 

দেখিয়াছি। এক্ষণে তুলনা করিয়া তারতম্য 

প্বুঝাইঝ । চিস্তানণি বাবু ম্ব-গ্রস্থকে 
বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত বাকরণ-পদ- 

বাচ্য করিবার জন্ত বিস্তর পরিশ্রম 

করিয়াছেন, এবং অনেক নূতন বিষয়ের 

সন্সিবেশ করিয়াছেন। বলা আবশ্যক, 

তথ্বিষয়ে তিনি অনেক পরিমাণে কত- 

কার্যত লাত করিতে পারিয়াছেন। 

ইহাতে ওপমিক ভাষাতত্ব-সাহায্যে জৃদয় 

হইতে হিয়া, গ্রন্থ হইতে গাঁথ প্রভৃতি 

শব্দের উৎপত্তির বিবরণ দৃষ্ট হইল । 
* বাকা-বিশ্লেষণ (4181595 ০5507 | 

69006) প্রকরণটা ও ইহাতে নৃন্তন নিবেশিত 
হওয়ায়।ভালই হুইয়াছে। 

* সংস্কৃত ভাষায় অন্থিতীয় *পাপিনি 

ব্যাকরণের/শুত্র-ভাগ পাণিনি-মুনিরচিত। 

কাত্যায়ন তাহার উপর বৃত্তি রচন। 

করিয়! সুত্াংশের যাহা অসম্পূর্ণত1 ছিল, 

নিরাকরণ, করেন । তাহার আবার 

পি বগা বাজ 

০ সপ 

পপি পাপ পপা পাপ 

বে ত্রুটি রহিল,পতঞ্জলির মহাতাধে তাহার 



তু 

০০০০ খপ তিশা পিপিপি ২৩) পিত্ত ১ সস ালক 

|] কারক, ১২০৮1 ১ সংক্ষিপ্র সালোচন। ০. ৩৩১ | 
সনি ০৯,08৬ ই জ্ঞান উপ সিভি জার ও ভাত চন মি ৩০ ওক ৯ পাপ প্িরিবজউিহতিতে ! 

| পুরণ হইল। কিন্তু এই" ভাযোর পরেও | গ্বানুর শব তত্ব-কৌমুদীতে বিশুদ্ধ বাদল 

| নানা থাকায় কৈয়টাচার্ধ্য আধার যখন | বৈয়াকরণি্, অংশের অধিক পরিমাণে 
| টাকা পিখিপ্লেন, তখনও অভাব। সুতরাং | যোগ না থাকিলে উহ, কখনই অধুনাতন- 
| বিবরণকার প্প্রস্থৃতির উদ্যোগ আরম্ধ | কালীয় প্রধানতম বঙ্গীয় শবা-বুপাঁদ বা. 
(হইণ। এই সময়েই আচীর্ঘা বার্ন | শাস্ত্রের শর্ষ-সথানীয় হইবে না। ূ 
টিপ্পণী হ্বার] পাণিনীর ধড়াধ্যাযীছ্ত্রের | আঁনন্দরহে! ); (নাটক) প্রীগিরিশচন্র: 
যথাযোগ্য ব্যাখ | ন নিশ্দ্বাণ করেন। পণ্ডিত ঘোষ প্রণীত ।+ 

জয়গেপাল গোস্বামীর বঙ্গীয় ব্যাকরণ | গিরিশ বাবু নেশন্যাল্ 'িয়েটারের | 

বঙ্গ-ভাষার পক্ষে কতক অংশে ক্রমো- | এক অতি উতকৃষ্ট অভিনেতা । তীঞ্ার 
রতিতে পাণিনির অন্থরূপ বলিতে হইবে। এই আনন্দরহে! অভিনয়ে কি দাড়া" 
কিন্তু বাঙ্গলা অদ্যাপি মদ্দরীব অবস্থায় | ইয়াছে, জানি না। তবে ইছা ,মিশ্চিত 
চলিতেছেন। ম্থৃতরাং ইহাকে কখনই যে, এই নাটকে ইতিহাস পদ-দলিত 
সংস্কৃতের তুলাদখ্ডের পরিমিত করা" (হইয়াছে । “অশ্রমনী” উত্তম নাটক 
সম্ভব নছে। এই ব্যাকরণে অনেক | হইলেও, এই জন্য আমাদের টক্ষে 
প্রয়োজনীয় নৃহন কথ! দেখ! গেল। | তত আদরের নহে। রাণ! প্রতাপ 
ইহার ভিতরে কয়েকটি এমত মত নিত নিল কুলে অস্রনতী কালী 

অন্তর্নিবিষ্ট বাছা! কোন মতেই অনু দিয়াছে । রাঁ্ণ। প্রতাঁপের কনা! গ্নেচ্ছ 
মোদনীয় নঞ্চে-প্রতাত আপত্তি- সেলিমকে কখনই আপর করিতে পারে 
যোগা। যথা-বজঞ্ভাষার ক্লীব লিঙ্গের না_ইছা রাজপুভ-বীধোর পরিণাম নছে। | 

প্রবেশাধিকার দান” বিণের উচ্চারণ" | সেই জনাই?এ চিত্র যার পর নাই অস্থা- : 
স্থানের বিবরণ "আর আমাদের মডে মন্দি-ভাঁবিক। ভারতীয় মোগল-সঞ্জ্াট্-ফুপ- 

| প্রকরণ প্রথমে না বলিয়া তদ্ধিতের পূর্বে | ভূষণ আকবরের চরিত্র কল্পনার বর্ণে 
স্থাপিত করিলেই চলিত । এই কায়ে্টী ভরঞিত দেখিলে গ্রস্থকারের উপরে 
অপর্ণা ও ভম বাধ দিলে, স্বীকার | বি্লাতীয় বিরাগ জন্মে । উতিব্ত-মণক 
করিতে হইবে, শব্বতত্ব-কৌমুদী তু তম দৃশ্য-কাবা লিখিতে নিয়া ইতিহাসের 
বাকরণ। আর এফ কথা-.উভয় অবমাননা? গ্রন্থকার জািবেন-. 
ব্যাকরণের করেকটী এমন সাধারণ মত [আকবর কেবল মোগল:লাকুল- 
আছে, যাহা ছইতে উভয়েই বঞ্চিত। ৷ তিলক নহেন,তিনি আযোধ্াপতি রামমন্ ৰ 

আমাদের লযালোচ্য গ্রন্থ ছই খানির | হতেও উদারতা-বিষয়ে শ্রেঠ । রামচন্ত্র ৰ 
স্বতন্ত্র সেই কয়েকটী ধর্জাই উভয়ের ৃ 

| পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় । জরগেপাল 

এপি শিপ শাশ্প শা শিশীন্পাসপি শীপিপ্পাসস্পিসাস্পাগপিস্পিী পাপী নী তাঁরা রা 

সর সস পপ সসপস্প পপ তস্পাসস্্পীশী পা শিস সিসি হি শী শীট সপ রি ট 

আপ সরস 

স্পস্ট পাপ 

১৯ পাপ সপ টি সে 

পি পাতে বা সত পভ তে আস সস শস 

পির 

* টাউন বন্ত, টি ১টাকাঁ। 



লিল উদ 

হিন্দু বিশেষত ব্রাঙ্গণ-গণের 'গ্রাত একা ৭ 

০ 

৩২, € ণ 

মা 

অবিচণিত প্রেমই দেখাইয়/ছন--শৃ্ 
র তপন্থীর অকাতরে শিঃশ্ছেদন কবিয়া- 

( ছেন। এদিকে ে আকবর হিন্নৃ-মুগল- 

| মান-অেদে বিনাহ-প্রথা প্রবর্তিত করেন, 

ূ হিন্দু-মুপলগান-নির্বিশেষে নিজ রাজের 
[|| উচ্চ কশ্মঢারীর পদবী পর্যন্ত প্রদান 
| করেন-সামাজিকতায় অতি উচ্চ ও 
[|| বহুণ্ল্য মত দিয়া যান--হিন্দু-বিধবা- 

গ্রণ্র পুনর্ব্বিত্র অন্থমোদন কর্রন- 

কোরাণকে ঈশ্বর- প্রদত্ত অভ্রাত্ত শাস্ত্র বলিয়। 

নায়ানিয়! উপনিষৎ প্রভৃতি হিন্দ-শাস্্ীয 
মর্খব গ্রহণ করেন) সেই আকবর এক জন 

অর্থ-গৃধু, ইঞ্জিয়পরায়ণ প্রস্থৃতি বিশে- 

ধণে অভিহি' হইবার যোগ্য নহেন। 
আবার মান(সংহের কন্যার (লহনার) 

৷ চরিত্রের চিত্রিতাংশ কি জন্য ! সম্রাট, 

যুবরাক্ত সেলিম হুইতে দামান্য রাজ- 

কর্মচারী পর্ধ্যস্ত ভাছার প্রেধাকাজ্ষী ৷ 

| এৰং মেও লক$লর মন নক্ষ। করিয়া 

১লিয়াছে.--এ নাটককে বিয়োগাস্ত 

(07০4১), মিলনাস্ত (001900১) অথব। 

 বিয়োগ-সিলদান্ত (10201 ০009945 ) 
॥ কোন্ শ্রেণীর অস্তভুক্তি করিব, ভাবিয়। 

স্থ কারতে* পারি লাই। এডি 
ইছার ডুব প্রধান দোষ--নাটকীয় 
ভাগের অনম্পূর্ণতা। অদ্চত জীব 

আনলোরহোও উদ্দেখা-বিই।ন নর-পশু। 

| সীতার বনবান; (পৌরাপিক- 
'ইতিবৃত্ব-মূপক দৃশ্য-কাবা) এ প্রণীভ। 
ৰ + মোটে [পণিটান্ প্রেম, প্য ১২ টাকা 

৮ আশি পপ বসরা সং শি শা সপ পম ভি স্পাশি শি 

রর আর্য্যদর্শন। ॥.. কার্তিক, ১২৮৮ । | 

৮ 

রাগ. সাপ ওবামা 

লক্ষমণ-বর্জজন ; প্র; /মূল। '*আনা।। 

মীতাঁর বনবাম নামক নাটক খানি অতি 

আগ্রতের সঠিত পাঠ করিয়াছি । এবং 

পাঠ করিয়া আনন্দও অনুষ্ঠব করিতে 

পারিয়াছি ।' সাধাবণ লেকে প্রথম দৃশে। 
হয়ত উহার ছন্দ দেখিয়া ও সামান্যাকারে 

পঠ করিয়া পাচালী বলিয়! ভাবিবেন, 

কিন্ত অভিনয়ের জন্য এই ছন্দ শ্রুতি- 
হৃথকর। পাঠক উহাব মধো হাদয়-দ্রাবক 
অসপেক কথা--অনেক ভাব--অনেক 

চিগ্ত।প।ইবেন। ইহার এক এক স্থল এত 

নবনীত-সুকোমল যে, কুহস্ৃম-্ছুকুমার 

শ্থহ-প্রকৃতি বা্গালী-হদয় তাহাতে গলিয়া 

যায়। লব ও কুশের উ্ধি'তে এই কোম- 

লতা। ভারতের উদাত্ত গভীর ভাবের কৰি 

ভবভূতির উত্তর-রাম-চরিতই পাঠ করি, 
মাইকেলের মেবনাদবধই পাঠ করি-- 

কৃত্তিবাস পিতের বঙ্গীর পদ্য রামায়ণই 
বা পাঠ করি-বিদা?াগরের অন্থবাদিত 

মীতার বনবালই পাঠ করি,আর গিরিশ 

বাবুর এই সীতার ৰনবাস দৃশ্যকাবাই 
পাঠ করি--প্রতি পদে, প্রতি মুহর্ডে- 

প্রতি ভাবোন্মতায় আদি-কবি কবিগুরু 

বান্সিকীকে মনে পড়ে । ষেভারত-বালী 

মহাকৰি বান্সিকীর ককুণ-রস-ভুয়িষ্ট র।মা- 
রণ অভিনিবেশের' সহিত না দেখিরাছে, 

সেই বলে, বিল্বোগান্ত কাবোর প্রথ! ও 

তদ্বিযয়ক অন্ুকৃতি গ্রীক জাতি ও গ্রীন 

দেশ হইতে ভারতে সমানীত হইয়াছে । 

আজ (রে বঙ্গ-লমাজ এরূপ করুণ-রস” | 

8 গাথা! উর কেবল কৰি ৰ 
২ তাশশীশী পিপিপি স্টপ শি শীট কপ পি সি তিশা তিল 

সস সপ ০৮১০ রর এ পপ পর ০ পি ওএস এ 

০০০ 

শিপ পাপা পা শপ 

1 

| 



কার্তিক, ১২৮ ১২৮৮ 

গুরুর গ্রসাদে। কিন্তু গিরিশ্ব বাবু স্থলাস্তরে 

মূল বাল্সিকী বা ভৰভৃতির মতানুষারী 
না! হইয়' কৃত্তিবালের পশ্চান্ধাঝন 

করিয়াছেন & ইছাতে সীতার চিত্র তত 
গা্ীষ্যময় হয় নাই । আরপ্রাম, ভূ্ম- 

লিখিত দশানন-মুর্তি দেখিবামাত্র আত্ম- 

গত হইয়। «“ কলদ্কিনী জনক-নন্দিনী ৫ 
বলিয়। উঠিলেন 1--শীতাময়-জীবিত, 

! মীতাপ্রেম-মুগ্ধ,উচ্চ-প্রকৃতিক রামচন্ত্রের 

এই ন্বগত উক্তি প্রারুত-জনোচিত। 

| শত্রন্নও লব প্রভৃতির উক্তি-বিশেষ স্বাগত 
ও জনাস্তিকে হওয়। কর্তা ছিল। 

লক্ষণবজ্জনে মাতাইবার বড় একটা 

কিছু নাই। তবে চুটুকি ধরণের ছন্দ ও 
গিরিশ বাবুর গনন্য-সাধারণ সহজ কথায় 

| গাথা কবিত্বের ক্ষমত1 ইহাতে দেখ] 
যায়। 

১। রাঁজপুর বান্ধব পুস্তকা- 

লয়ের চতুর্থ সাঁঁবতসরিক বিব- 

রণ, ১২৮৭ সাল । 

২। যোড়ার্সীকো লাইব্রেরির 
| নিয়মাবলি ও গ্রন্থ- নির্ণয়,১২৮৭৭ 

এই দুইটা পুস্যকালয়েরই শৃখলা 

| সস্তোষ-জনক। যোড়ার্সাকোর পুস্তক 

| লয় ১২৮৭ বঙ্গাবে স্থাপিত হইয়াছে! 

বান্ধব পুষ্ভকালয়ও ভূতীয় বর্ষে পদার্পণ 
করিতে চলিল। বছবাজারে ৬অক্রুর 

৷ দত্তের বাটীতে “সাবিত্রী লাইব্রেরি” দ্বার! 
বজ-ভাষার অনেক উন্নতি হইতেছে। 

সপ 

1€ নংদ্বারকানাথ 8888 লেন। 
শশী শপ শা তি ও 

ী জর সমালোচন ০ ৩৩ 

৪ন্াবিত্রী লাইব্রেরীর” উদদোগ-কর্তী যুবকণ 1 
মগ্ুণীর উ$স[হ,মৎ সাহস প্রশংসনীয় । | 
যোড়াসাকো-অঞ্চলে এই গুপ্ত কালয় ৪ 

অনেক কণ্ করিয়াছে এবং ভবিধাতে | 
আরও করুক-:এই আম'দের ইচ্ছা। | 

ইয়োরোপ ও আমেরিকার পুস্তকালয় 

প্রত্যেক গ্রস্থকারপ্প্রণীত একাধিক গ্রন্থ 

খণ্ড ক্রয় করিয়। গ্রন্থকার-কুহলর সাছাষা 

করেন। বাঙ্গাল! দেশের পুস্তকালয়ও 

সেই কাধ্যে ব্রতী থাকুক । মফঃস্ঙ ও 
কলিকাতান্ব এইরূপ পুস্ত কালয়ের সংখ্যা 

বর্ধিত হট স্থায়ী না হইলে,” বাঙ্গাল! ; 
দেশ ও ভাষায় উন্নতি বিলগ্িত হুইয়! | 

পড়িবে । কিন্তু যে পুস্তকালয় তিক্ষা- 

প্রার্থী, তাহ! আমাদের উপেক্ষার ঘর্ধ। 
081090665 ৭০০1521 0£ 119910100, 

৬০], 2. 2০, ৫, 70160 ৮5 018. 

75610151501 9108 2 79, বঙ্গীয় 

চিকিৎসক, দলের মধো ডারার সরকারই 

প্রকৃত প্রগ্াবে বন্ধ-রিকর। তিনি 

চিকিৎসিত রোগীপিগের রোগোপশম, 

রোগীর পীড়া-কালের বিশদ বর্ণনা।ওধধ- 

প্রয়োগ, চিকিৎসকের কৃতকার্ধত। ব। 

অক্তকাধ্যতার অন্তবাদি দিয়া গ্ৰীয় " 

জনালের উপদের়ত। বৃদ্ধিএকরিয়া আসি- 

তেছেন। এবিষয়ে তিনি হোমিওপ্যাথিক 
ও এলোপ্যাৰি উভয় প্রণান্বীরই সশ্মানন। 

করিতেছেন? আনাদের দা মহাশয়ের! | 

কি করিতেছেন? তাহার ডাকার সর. 

কারের লহিত যোগদান করুন,অথব] বদি 

আপত্তি থাকে ব। হুখিধা না হয়, শবতত্তর 
ম৮০এ০৮ 

ূ 

পপ 



শি কত 
্ 

টি তন সপ 

] ৩৪ * 7 £ 

| ভাবে মহেন্দ্র বাবুর গ্রদর্শিঠ পথের অনু- 

হউন। ধর্বস্তরি,চরক, কতাদির 
কালের নায় আজও ভারতের অরণো 

[সপ 'বনৌবধি__ধাতুর খনি-প্রদেশে 
[দত তূরি পরিমাণ ত্বকঃফল, 

গুল বর্তমান রহিয়াছে, তবে কেন আর্ধা- 
[ক্ষার উৎবর্ষ বর্ধিত হইবে না? 

কেন বৈদিক তত্ব আমূল পরীক্ষিত সত্য- 

| স্নপে ভারতে পরিগৃহীত হইতেছে না? 

মহেন্দ্র বাবুকে আমাদের তিনটা 

| অনথরোধ। (১) তিনি চরকের প্রচারণে 

প্রচারের ইতিবুস্তটী (৩) হানিমানের 

| শব গ্রকাঁশ ফরুন। 
ঠাহার দণ্পাদদিত পত্তিক যে নিতান্ত 

0 সম ভাবে চালিত হইতেছে, তাছার 
আর সংশয় নাই। তিদি €হামিওপ্যাধি- 

| কেই সর্কেপর্ধা বলেন না। তবে 
৷ বর্তমান কাধ পর্যন্ত 'চিকিৎনা- -পাস্ত্রের 

॥ দৌড় যত দূর গিয়াছে, তান্াতে ইহ! 

ূ স্থির সিদ্ধান্ত যে, হোমিওপ্যাথি অনেক 

গরিমাণে অতি নিশ্চিত-ফল-প্রহ্ব এবং 

পরীক্ষিত সত্যের জনক, 
ৰ দুই ভগ্রা। (উপন্যান)শ্রীদামোদর 

। মুখোপাধায়-গ্রণীত, মেটোপলিটনৃ.0 প্রস্, 

(| মুল্য ১ ্রাকা। পুস্তকের নায়ক যোগেন্ত্ 

। এবং বিনোধিনী নাগ্নিক1!। কমলিনী 
নামে বিনোদিনীর জ্যেষ্ঠ! ভগিনী ছিল। 
|| কমলিনী বাল-বিধবা এবং শ্বীর ভর্মী- 
| গভি যোগেন্ত্রনাথের প্রণয়-ভিখারিণী । 

টু [হোগেজ অধ্যায়নোগলক্ষে কলিকতার 

ছারা তেরে 

টি 

কপি ৩৯০ ৮১ বু 

_ আধ্যদর্শন । পু | 

|| মনোখেগ হউন, (২) ভারতে হোমিপ্যাথি- 

শে 

কারক, ১২৮৮। 

থাকিতেন। কুষ্ষলিনী কৌশল উত্তাৰন 

করিয়া! প্রিরতম। কনিষ্ঠ ভগিনী 
বিনোদিনী ও যোগেক্ত্রের মধো মনোবাদ 
বাধাইয়! দেন । শেষে কিন্ত বর্ধব প্রকারে 

গ্াতিলাষে * অপুর্ণ-মনোরথ হুইলেন। 

সামাজিক কুরীতি বঙ্গ-মমান্সের বক্ষে 

কি ভীষণ পদাঘাত করিতেছে! বিধবার] ৷ 

লমান্গ বিবাহার্থিনী--কিস্ত কঠোর 
তাহার প্রতিত্বন্দ্ী। ইহাতে ফল কি 

হয় ?স্প্বিষপানস্পআত্মহত্যা | 

দ্বামৌদর বাবুর এই আখ্যানের ঘটনা- 

যোজন! মনোরম হুইয়াছে। এবং ই! 

অধ্যয়ন করিয়। অনুপম আনন্দ পাইয়াছি। 

লরল। ১ শ্রীযোগেন্্রনাথ চট্টো- 

পাধ্যায়রচিত, ক্যানিংপ্রেস্,।৮* আনা । 

ৰাল্য ও বিধব1 বিবাছের দোষোৎ- 

কীর্ভন এই ক্ষুদ্র পুপ্তকখানিরও উদ্দেশ্য। 
ইহার উপাথ্যান, পাত্র-মংযোজনে 

কতক পারিণাট্য *আছে। ইহাকে 

নবন্যাল (০৪) ষলিতে পারি না।। 

তবে আখ্যাক্িকা (১০20909) বলিবার 

কোন বাধা নাই। পুস্তিকা থানি মন্দ 

হন না 

ভ্রোপদীর বস্ত্রহরণ , (শীতাভি- 

নয়) শ্রীমতিলাল রায় কর্তৃক প্রণীত ও 
শষ্রীরাষ ভট্টাচার্য দ্বারা গ্রকাশিত। 
ছতন লংস্কত যন্ত। মূল্য ১।* টাক1। 

আমর] শুনিয়াছি, কিছুদিন পূর্ব্বে মতিলাল 
বাবু শিক্ষকতা-কার্ধো নিযুক্ত ছিলেন। 

শুনা কথায়. বিশ্বাদ অল্পই হয়, অথবা 
নাই হলিলেও চজে। তবে তিনি যে 

ূ 

র 
ূ 



কার্তিক, ১২৮৮। 

গ্রমাণ আছে।  তত্রচিত গাম গল 

কুশ্রাব্য গু'অনারাস-গের । কিন্ত তিনি 

গুতক-মণে)? কি জনা গীতিকাবলির 
রাগ-রাগিণী ও তাল-মানেপ্ল সরিথেশন 

করেন নাই, বুঝা! গেল না। বোধ 

করি, তাহার গান অধুনাতন নাটাশালার 

গীতিকার ন্যায় «“রাখালে গান * 

হইয়! যাইবে-্ষে সে গাইবে--এই জন্য 
প্ররূপ করিতে বাধা হইয়া থাকিবেন। 

আমাদের মতে পাত্র-বিশেষের কথা-বার্তা 

ভাব ও ভাষ। প্রাঞ্জলতর হইলে, সমধিক 

আকর্ষক হুইভ। মতি বাবুর উদ্যম ধন্য- 
বাদ-যোগ্য। 

কল্পনা £$ (সমালোচিনী মানিক 

পত্রিকা) শ্রুহরিদান বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক 
সম্পাদিত, ক্যানিং প্রেস। ইহার 
প্রকাশক শ্টযোগেন্দ্রনাথ . চট্টোপাধ্যায় 

এক জন নামমাত্র একাশক নহেন। তিনি 

প্রায়ই প্রস্তাব লিখিয়া কল্পনার আহার 

স্থান করিয়া থাকেন। “আর্যাদশনে 

পূ বাবু বন্ধিম বাবুর স্ন্দরীগণকে যে 
| ভাবে সম!লোচন] করিয়াছেন-৯-তাছ 

| *বাজল। ভাবায় নৃতন সুষ্টি।” তিনি 
| স্ত্ী-চরিত্ের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দ্বার! 

| চিত্রের উত্তম ভাস্বর গেখাইয়াছেন। 
| “কল্পনার” যোগেস্দ্র বাবু বঙ্কিম বাবুর 

| পুরুষ-চিত্ত্ের মধ্যে *চঙ্ত্রশেখরের » 
| প্রতাপ-চরিত্রের বিস্তারিত সমালোচন 

| আরভ করিয়াছেন। সম্পাদক& গদ্য 
| গদা উভয়বিধ রচনা দিয়া পত্রিক! 

সংক্ষিগ সমালোচন 
ছি৪82 রাড 

শিক্ষিত ব্যজি, তাহার «ভাষায় তাগার চালাইতেছেন। কোন কোন প্রস্তাবের, 

“ শ্রীনীলরতন রায়চৌধুবী মূল্য ৪ আন]। 

৩৩?" 
১০ 

আদৌ গভীরতা দেখা যাগ্ন না, অবশিষ্ট 
গুলি ্ রীতিপ্রদ । কল্পনার এক্ষণে যয়ঃক্রম | 

দ্বিতীক্ন বর্ষ । 

আগমনীঞ্চ (গীতিক1 ); তির 
( গীতিক। ) স্্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত। 

ংগীত গুলি মধাম রকমের । কিন্ত 

পুস্তিক। ছুইটার আকার নিতান্ত ক্ষুত্র। 

এত ক্ষুদ্র আকৃতির ন। করিয়া ৩।৪ খানি 

একত্র করিয়া এক থান প্রস্তুত করিলে, 

গ্রন্থকার ও পাঠৰ উভয়ের সুবিধ। হয়। 

যাঁবনিক পরাক্রম € উপনান); 

ইহার ভাষা গদা-কাব্যেই শোভ1 পায়। | 

রচনা আদ্যোপান্ত জটিল ন! হইলেও) ; 
এক ইবিধ, উৎ্কট এবং প্রগাঢ় । নারকণ | 

নায়িকার সঙ্সিলন করিয়! দে ওয়! উপ- | 
ন্যাসের উদ্দেশ্য। ইনারও উপসংহ্হতি | 
তদ্ধপ। তবু ঘটনাবলি প্রচলিত | 
প্রণালী হইতে কিছু বিভিন্ন। গ্রন্থকার | 
যুদ্ধে জর়ী করিয়া নায়ককে প্রণয়িণী | 
মিলাইয়। দিছেন । গ্রন্থকর্তার কচি | 

মার্জিত ও স্বিশুদ্ধ। উপন্যাসাংশে | 

ইহার মাধুরী অতি অয়। '] 

প্রায়শ্চিত, প্রীহরিদাস বন্যো। ূ 
পাধায় প্রণীত ক্যানিং প্রেম, +* আনা। | 

বিদেশাগত, সত্ব ভাব, বুদ্ধিমান যুবকও | 
কুলংসর্ণ, নাটযশালা ও বেশ্যামপ্ধে কি 

* ইত্ডিয়ান্ টড্স এসোসিরশন্,প্রত্যেকে খুলা 

/*আন!॥ $ বেট পলিটান যন্ত্র 



রী ৃ 
4 স্টার সরি 

| দ্বপ অকণ্মণা হইয়! যার--প্রায়শ্চিতে” 
| আহার প্রতিফলন দেখ। যায় য়ঞ. প্রায়শ্ডিউ, 

নাম দেখিয়! ভাবিয়াছিলাম বুঝি, হা 

| কোন দোষ-খুণের বিধান-গ্রন্থ । গ্রন্থকার 

| নায়ক বা নারিক! কিংবা উভয় নায়ক- 

দায়িক!-মিশ্রিত নামে পুস্তকের আখা! 

প্রদান না করায় পাঠকগণের মনো- 

|| 'যোগাকর্ষণের এক মদদ ফদিবাছির করেন 
| নাই। প্রা়শ্চিন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মনো- 
| রম উপন্যাস। টু 

| মায়াবতী (অপেরা); শ্রীরাধানাথ 
্ মিত্র গ্রাণীত করগ্রেস্, %* | কালকেতু ও 

| তাহার সাধবী পরী ফুরবার প্রতি দেবী 

| ভগ্গবরতীর অগ্গ্রহ বৃত্বাস্ত মায্াবনীর 
| বর্ণনার বিষয় ইহার গীত গুলি সুচার। 
| মায়াবতী অভিনয়-যেগা, তাহা কোন 
| াঙ্দেহ মাই। ". * 

অদৃষ্ট-বিজয় (মহাকাবা); শ্রীহরি 
ৃ | মোহন মুখোপাধ্যায় কবিভূষধ-গ্রণীত, 

| বনু প্রেস্। ১৮ টাক1। মিধাক্ষৰ ছন্দে 
| হরিমোহন বাবু যথেষ্ট খ্যাতি লাভ 
করিয়াছেন। সম্প্রতি অমিত্রাক্ষর 

| ছন্খে এই গ্রন্থ রচন। করায় তাহার 
ক্ুমোন্নতি-ম্পৃহতার নিদর্শন পাওয়া 

| যাইতেছে । ক্বতকার্ধা হইরাও আমাগত 
একবিধ 'চেষ্টাতেই বে মানব, জীবদ 

ৃ 

ৃ 
| 
ী 

1৩৩৬ আর্ধযদশনি। কার্তিক, ১২৮৮ । | 
| 

| 

সপ পপি ৯২০ 

পর্ধযবদিত কধ্দে, দে জীবন গল্প খুলা । | 

অমিত্রাক্ষর চনে হরিমোহছন বানুৰ 
কবিতা সল-বিশেষে শ্রম-প্রতৃত হৃতরাং 

জটিল হইয়াছে বটে, তথাপি সাধারখত 

তাহ্ধর কমনা তেজন্থিণী এবং নব- 
ভাব-মাধুরীতে পরিপূর্ণ । 

১। গে [বিন্দ-গীতি কা(তত্ব-সঙ্গীত) র্ 

২। শারদোৎসব ( গীতি-নাটা ) 

নারাজোল ও মেদিনীপুরাধিপতি শ্রু যুক্ত 
ঘ্াজ] মহেন্দ্রলাল খান-প্রণীত)ষ্্যানৃহোপ ৰ 

প্রেসে মুদ্রিত। গ্রন্থ ছুই খানিতে মূলোর 

উদ্লেখ নাই । ঘোধ হয়, বিক্রয়ার্থ 
হহ] গ্রস্ত নাই ॥ গোবিন্দ-গীতিকার : 

গ্রথমশধ্যায়ের উপক্রমণিকাভাগে লঙ্গী- | 

তেব একটা শ্থচনা-প্রকরণ দেওয়া | 
হইয়াছে । গীত গুলিন উত্তম তানন্লয়- | 

বিশ্ুদ্ধ। সাক্বিক-ভাবোদ্দীপক শারদোৎসব 

নাট্যালয়ের আদিরস ও অশ্লীল-াবপূর্ণ 
অনেক নাটাগীতিকী অপেক্ষ। উত্কৃষ্ট। 

অমীদার-বৃন্দেব একপ বিদ্যোৎসাহিতা। 

দেখিলে, বঙ্গ-জননীর প্রাণে জীবন সঞ্চার 
হইতেছে,এই আশ্বান হয়। বিলামিতার ' 

ক্রোড়ে বঙ্গের বে তূমাধিকারী স্বযুপ্ত 
না হইয়া, এই প্রকারেব নিজ জীবনে ! 
সজীব বিদ্যার্থীর ভাব প্রদর্শন করেন, | 
তিনি স্ব-শ্রেণীর আদর্শ গুরুষ। 
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আমাদের 
ভ্রাহগণ, ত্মামি অনুকুদ্ধ হুয়া এই 

আমন পরিগ্রহ করাতে লাপনাক্ষে 

সম্মানিত জ্ঞান করিয়াছি । কিন্তু এই 

বাসন পরিগ্রহ করিয়া সদালাপে ্ষে 

আপনা্দিগকে অন্ষ্ট করিতে পারিব) 

এমত শক্তি আমার নাই । শুদ্ধ কৃতিপয় 

পন্ধর অন্ুরোধ-বঞ্ষাথ মামি আপনা- 

 দিগের সমক্ষে দণ্ডায়মান | কোন 

| সামাকিক খিষয় লইমা আপনাদিগের 

নহিত সদালাপ করা! আমার উদ্দেশা। 

কিন্তু আপনার্দিগের সহিত আলাপ 

করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে যে অল্প 

কাল অবসর পাইয়াছি। তাহাতে যে 

| আমার এই প্রস্তাব অনেকাংশে অনম্পূর্ণ 

থাকিবে, তাহ। বলা বাহুল্য মাত্র। 

ত্রাতৃগণ। আমরা «বৎসরের মধ্যে 

একবার কি ছুইবার কখন এইদ্প 

গ্রকাশ্য সভায় একত্রে মিলিত হুই। 

কিন্ত আমাদিগের এক্ষণে যেনবপ হীন 

অব্ন্কা তাহাতে একপ নিস্তব্ধ ও *্পান্ত 

ভাব অবলম্বন কর। আমাদিগের পক্ষে 

শাভা পার না। মনে করুন) আনা- 

॥ দিগের পূর্বপুরুষগণ * কি ছিলেন, 
ূ এক্ষণে আমর] কি হুইয়াছি। আমরা 

নিতান্ত অপদার্থ বলিয়াই এন্সপ 

ঘটিয়াছে। এক্ষণে সেই পূর্বপুরুষগণের 

পপি পপি স্পা পপ ৭ পপ? পয ৩ পপ পপ 

শিপ হল আজ পা শা শশী 

আমাদের সবি ্ 
স্পা | পপ জাপজ। আল সী সপ শি. আস পাপী শিক শপ পপ উর পা রা গা, হস এগ নিত 

অভাব 18. 

কোন ধন্মই আমাদিগের শরীরে নাই। 

একে খকে আমরা তাহাদিগের সকল 

নহতগুণই হারাইয়াছি। আমর! যে 

দিকে চাই, সেই দিকেই আমাদিগের 

মহ সহমত অভাব দেখিত্তে পাই। 
অথচ এত অসংখ্য অভাব মধ্যে আমরা 

নিশ্চিন্ত ছয়] বসিয়া আছি । কি জন্য 

বসিয়। সাচি ?--মামাদিগের এই সমজ্ঞ 

ভাবের আঁজিও সম্পূর্ণ জ্ঞান "নাই । 

আমরা যতদিন না এই সমপ্ত অভাব 

গ্রকৃত পক্ষে উপলব্ধি করিহে পারিব, 

যতদিন না এই সমস্ত অভাব প্রকৃতগঞ্গে 
অভাব বলিয়া আমাদিগের জদয়ে আঘাত 

করিতে থাকিবে ততদিন আঁমাদিগের 

এই নিশ্চেষ্ট জড়ভাব অপনীত ভইবে 

না? এক্ষণে মাম[দিগের করবা এই 

যে, এই অঙ্তাবনিচয় আমরা সর্বদ! 

আলোচনা করি । আমাদিগের কর্তবা, 

এক্ষণে এইরূপ প্রক্কাশা সভায় সর্বদ! 
মিলিত হইয়। আপনাদিগের হীনাবশ্বা 

সর্বদ] পর্যালোচনা করি, সেই অবস্থা! 
হনে উন্নতি-সাধনের জগ্য উপায় 

নির্ধারণ করি, জাতীয় উৎমাহে পরিপূর্ণ 
তই, এবং উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়া কার্ধা- 
ক্ষেত্রে অগ্রনর হই । পুথিবীর আর 
কোন জাতি, এরূপ হীনাবগ্যায়, 

& কলিকাতা বহুবাজারস্থ সাবিব্রীলাঈব্রেরীর ততীয় ন্াঙ্থৎদরিক উত্মব 
উপলক্ষে সভাশ্থলে বেগ র্ বৈশাখে (১৯৮৯ এ এই ট প্রবন্ধটী পঠিত ক কর । 
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৩৩৮ আধ্যদর্শন ] অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ । | 

আমাদিগের মত নিশি শ্চন্ত ও ও নিরীহ তা 

অবলখ্থন করিয়া থাকিত না। আমর! 

নিতান্ত অসার বলিয়াই প্রইরূপ জড়তাব ! 
অবলম্বন করিয়। আছি। 

আমাদিগের অভ্তাব যে কতগপ্রকার, 

শপ স্পট ১ সপ ৯টি জপ জপ শি পপ আলি শান আল শী পপ সস পাপ শসা আল 

ইং রাজগণ আমবদিগ্রকে নেট অবস্থ। ৷ 

হইতে উদ্ধার করিয়াছেন্ন ; আমাদিগকে : 

মুসলমানগণের অত্যাচার হূইতে মুক্ত 

| করিয়াছেন; ঠ মুসলমানরাজ্যের অধাজকতা। 

ও।যথেচ্ছান্রীরিতা হইতে আমাদিগকে | 

ও কত সহস্র, তাহা আপনারা একটু | রক্ষা করিয়াছেন। তখন আমরা; 
পর্যালোচনা করিলেই মনে মনে বুঝিতে | নিতান্ত, নিজ্জাঁব ও অচৈতন্য হইয়। 
পারিবেন | আমি নে সমত্ত অভাব 

বলিতে আমি নাই। তন্মধ্যে গুটিকঠ 

প্রধান অন্তাব লইয়! অদ্য আপন্াদিগের 

সহিত পধাালোচনায় প্রবৃন্ত হুইব। 

এই অভাবকে আমি তিন শ্রেণীতে 

বিভক্ত করিলাম। রাজনৈতিক, সামা- 
জিক ও ধর্থসন্বঘীয় অভাব । আমি 

| এ প্রস্তাবে শুদ্ধ রাজনৈতিক অভাব 

২4 

পর্যযালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । আমা- 

দিগের সামাজিক ও. ধর্সন্বন্ধীয় অভাব 
এত অধিক যে, এখানে তাহ] পর্যযা- 

লোচিত হইতে পাযে না। . রর 

আমার্দিগের রাজনৈঠিক অবস্থ। 

পর্য)ালোচন1! করিলে “দেখিতে পাই, 

আমর! একটী অধীন জাতি। আমর] 

এক্ষণে বৈদেশিক ইং রান্দগণের প্রভৃত্বে 

কান করিতেছি। আমরা এক্ষণে এই 

রাজমৈতিক» অধীনতায় অন্থুখী নছি। 

বরং আমরা এই 'মধীনতায় অবস্থিত 

বলিয়া আ'মাদিগের সৌভাগ্য জ্ঞান 

করিব। আপনার] বোধ হয় সকলেই 

জানেন, এই অবস্থায় আমিবার পূর্বে 
আমাদিগের সামাজিক ও রাজনৈতিক 

অবস্থা! কতদুর হীন ও" অন্য ছিল। 
রি সপ জাপা পপ জেজ্জ্রা স্পা সপ্ত স্পা ও পি শিট 

সভ্যতার মমন্ত বল ব্যরিত হইয়াছিল । | 

ূ দে সভাতার মার উন্নতি-সাধিনী শক্তি ? 

ৃ ছিল না। ছে সভ্যতা একদ] উন্নত র 

| ছইয়। কিছুকাল খৈহ্াতিক প্রভায় | 

গ্রভাদিত হুইয়» বহুকাল পূর্বে | 

একেবারে নিবিয়া গিয়াছিল। তাহার ৰ 

ূ 

পড়িয়াছিলান। আমাদিগের জা 

] 

সমস্ত তেজ ব্রাঙ্গণঙ্গাতি আপনদিগের 

স্বার্থাধনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন । 

সেই তেজঃ প্রভাবে অপর সর্বজাতি | 

নিতান্ত নিষ্তেজ হইয়া গিয়াছিল। এদিকে | 

মুনলমান দিগের শ্াদনদণ্ড ও নিপাঁড়ন 
মমস্ত ভারতবাসিগণকে উত্ত্যক্ত ও | 
পদ-দলিত করিয়া রাখিয়াছিল। ! 

চারিদিকেই অন্ধকার, অজ্ঞানতার | 

অন্ধব্থার,_-অরাজকতার অন্ধকার, 

পীঁড়নের অন্ধকার ও নৈরাশ্য। মুনল- | 
মানগণ নিতান্ত অপদার্থ ও অসার হুইর | 
পড়িয়াছিলেন ।* তাহাদ্িগের নিকট । 
আমাদিগের কিছুই শিক্ষণীয় ছিল না। | 

ভাহার বরং আমাদিগের প্রভাবে নীয়মান। 

হইয়া আমাদিগেরই মত হীন ও অবজেয় | 

হইয়া! পড়িয়াছিলেন। যখন সমস্ত | ৷ 

ভারতবর্ষে কেবল অরাজকত, নুন, | ৃ 
এ অনিকের 



শ্ল পপর তল্চ স্ 

অগ্রহায়ণ, ১১৮৮. আমাদের 
৮ পপ এ পা সত পা হা 

"0. অত্যাচার,ডাকাইতি প্রভৃতি অপ্রতিহভ 

| প্রভাবে বিস্তারিত ছিল, যখন সমস্ত 

ভারতবাসিগণ নিজ্জীব, নিঃসহায় ও 

' নিপীড়নে উত্তাক্ত, এবং আলাহন 

৷ হুয়া আছেন, যখন সমস্ত তাবতবাসিগণ 

1 অহরহুং কেবল অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, 

কেবল টৈবসহায় খঁজিতেছেন, (দেবতা 

| গণকে দিনরাত্রি ডাকিতেছেন, সেক 
| অন্ধতম সময়ে, সেই খোর নৈরাশোর 

সময়ে দ্েবতাগণ তাছাদিগের ক্রন্দন 

| গুনিলেন, ভাহাদিগের সহায় ও 

| অবলম্বন পাঠায়! দিলেন। ভারতের 

| এককোণ হষঈটতে ইং রাজগণেঞ অভু।দয় 

হইতে লগিল। ভারতের এককোণে 

| অরুদের আলোক জলিল, সুধ-সহথধে।র 

। প্রভাত হঈল। যেমন ঘোর অন্ধকার 
। মধ্যে একটু আলোক দেখিলে সমস্ত 

। পনতঙ্গ-প্রবাভ সেই দিকে ধাবিত হয়, 

। শিরাশ ভারতবাসিগণঞ্চ তদ্রপ এন 

আলোক-দিকে ধাবিত হইলেন । 

' লকলেঈ ইংরাগণকে অবলম্বন করতে 

লাগিলেন । ইপরাজগণও ছল পাইর! 
এবং ছিদ্র খরা কৌশল ক্রমে ভারতের 

অধাশব হইঞে লাগিলেন । এক রাঙ্গা 

চইল। এক্ষণে তাহারা 

একাপীশ্বব ॥ ভারতের মন্গলের জন্য, 

' ভারতের উদ্ধাবের জন্য, ইংরাঁজগণের 

ভাতের 

০০ 

| ৯৪৪৮, 08700090271 2426. 

[ * ইংরাজগণ মে এই | দদেশোর ভারত 
আপ ০ পপ পপ নান সা, পপ জিপ পার সস -৪৮-4৪৯ 

হইতে অপর রাজা ভাাদিগের করল 

অভ্যাদয় ও রাজত্ব পরিস্থাপিত্ত হইয়াছে ।* 
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অভাব । ০৩৯ 
৮০ মু পা? পপ অপি শপ 

আমরাই ইংরাজগণের অভ্যুদয়ের | 

ূ 

প্রধান কারণ। পলাশীর যুদ্ধ-বিজয়ই 
ইংরাজ রাল্গত্বের মূল-ভিত্তি। আমরাই 
মুসলমানগণ হইতে নিস্তার পাবার 

বিজয়ে প্রবৃত্ত হয়েন, একথা বলা আমার | 
অভিপ্রায় নহে । ফ্ঠাহার্দিগের অভিসন্ধি 
যাঠাই থাকুক, তাহাদিগের ভারত- | 
বিজয়ে ভারতবাসিগণের কি জাত 
হঈয়াছিল, এন্লে তাহা বর্ণিত | 
হইয়াছে? এন্বলে ইংরাজ' রাজত্বের সহিত 
মুনলমান রাজত্বের তুলন কর1ও আমার 
আভপ্রায় নহে । তবে মুসলমান রাজত্বের | 

অবদান কালে ভারছের চান্কিদিকের 
কেমন হীন ছিল, 

মুসলমান গবর্ণমেণ্টের শাসন-রজ্ছু- 
শিথিল হওয়াতে চারিদিকে কেমন 
অরান্গকতা, লুঠন ও অত্যাচার হইছে 
ছিল, তাহাই মাত্র বলা আমার 
অন্ভি প্রায়। বাস্তবিক আবঞ্িব রাক্ষত্বের 
খেষকাল হইতে উংরাজগণের অভু।দয় 
পর্যন্ত, ভারতমর অরাজকভায় পুর্ণ 
হঠয়াছিল কি না? তাহা নিয়লিখিঠ 
কয়টী বিষ পর্যযাঞ্লাচনানু বুঝতে পারা 
মায়। 

১। এ সময়ে সমুদ ভারতমধ্য 
কোন প্রকার গবর্ণমেন্ট স্তাপিত ডিল 
চি না? এসময্সে রাজ! প্রজার 

ষথেচ্ছাচারি তার শাসন হত কিনা ?, 
»। এসময়কার বাদদাহগণ,ছূর্ষাগ 

হওয়াতে চারিদিকে নকল “নবাব স্থুবা 
প্রভৃতি মুসলমান দেঁশপালগণ্ এবং | 

হিন্দু রাজা ও কর্মচারিগণ স্ব-স্ব প্রধান | 
হয়! পড়িয়াছিল কি না? ইচারা কি। 
কোন শাসন মানিত? 

৩। এই ফুনপমান এবং ছিন্দু- 

রাজগণের স্বাধীন কর্তৃষ্থে প্রজামগুলী ৭ 
মান ও মর্যাদা, স্বত্ব ও অধিকার) রি ঙ 

"৮৫৯ খা এ তত পপি, জর চি শপ বউ জা জপ ক আর 

সাধারণ অবস্থা 

পপ 

চর 



জন্য ইংরাজ-শীরে রাজযুকুট অর্পণ 
করিয়াছিলাম। এখন আমর দেখিতে 

ঘ্ু পাইতেছি, সেই মুকুট উপযুক্ত শিরেই 

অর্পিত হুইয়াছিল'। এক্ষণে আমাদিগের 

| লেই কার্য এই জন্য গৌরবের বিষয় 

| ছইয়। পড়িয়ছে। « 

| কুল এবং ভীবন ও প্রাণ, উপযুক্ত শানন- 
॥ প্রণালী দ্বারা রক্ষিত হইত কি ন1? 

৪। এসময়ে চারিদিকে নানাবিধ 

ক্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ-বিগ্রহ, ও লুঠন সর্বদাই 
ঘটিত কি না? 

৫|,চারি দিকের 
গোলযোগে ভারত মধো 
কতদূর স্থথ ও শান্তি ছিল? 

যুদ্ধ-বি গ্রহের 

প্রক্ধাগণের 

৬। ঠগি, ডাকাইতি, বর্ণির হাঙ্গাম! 

প্রভৃতি সামাজিক উপদ্রব এই সমরে ঘটে 
॥ কিনা? 
1 

৭| হিন্দু সুন্দরীগণের প্রতি মুসল- 
মানের অঠাচার করিত কি না? 
এবং ধনবান্ লোকের ধন-সম্পর্তি বল- 

| পুর্ববক কাঁড়িয়া' লইত কি না? 

ূ ৮) এই সমগকার সামাজিক অশাস্ত্ি- 
[স্থলে শাস্তি স্থাপন করিতে ইংরাজ 
| গবর্ণমেণ্টের কত কাল লাগিয়াছিল ? 
| ৯। হিন্দুর ষড়যন্ত্র করিয়! সেরাঞ- 
দেৌঁলাকে অপদস্থ করিতে কেন চেষ্টা 

ৃ পাঁয়? রঃ 
১০) পূর্বে মুনলমান রাব্ধত্ব যে 

রূপ থাক্ তাহা বিচাধ্য নহে। কথা 
এই, ইংরাজ অভ্যুগয়ের প্রাকৃকালে 

|| তাছ। কি রূপ হুইয়। উঠিয়াছিল ? 
এই সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া! 

দেখিলে, সুয়েন্্র বাবুর উপরি উক্ত 
[কথাগুলি অবথা. বলিয়া গ্রতীত 
'ঘ হইবে ন।। 

্ 
রস. ৩৭- পা 

৮৮ ০৮৮ সর সপ ক সপ 

অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ । 

ঘখন আমরা ইংরাজগপকে রাজত্ব দিই; 

তখন আমারদিগের এই একমাত্র অভাব 

ছিল, কিনে আমর] মুসলমানগণের 

হস্ত হইতে উদ্ধার পাই। তখন আমর। 

যেঘোর অজ্ঞানতায় অন্ধ হইয়াছিলাম, 

তাহাতে আমরা আপনাদিগের অবস্থ। 

সম্যক বুঝিতে পারিভাম না। কিন্ত 

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, আমাদ্িগের 

তখন আর একটী প্রধান অভাব সংঘটিত 

হইয়াছিল। আমরা তখন বুঝিতে 

পারিতাম ন। যে, আমাদ্িগের প্রাচীন 

সভ্যতা আমাদিগের নিতান্ত অনিষ্টকরী 

হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সভ্তা- 

গ্রভাবেই আমর! ক্রমে ক্রমে নিতাস্ত 

নিবীরধ্য ও নিপতিত হুইয়! সকলই 
হারাঈয়াছি)--আপনাদিগের দেশ 

হারাইয়াছি,গৌরব হারাইরাছি, 
মনুষাত্ব হারাইয়াছি--হারাইয়৷ কেবল 

ব্রা্মণসেবা ও মুসলমান-সেবায় নিরত 

আছি। এই সভ্যতা ক্রমশঃ আমা- 

দিগকে নিতান্ত অসার ও অপদার্থ 

করিয়াছিপ। আনর! নীচতার অতি 

অধস্তলে আসিয়া পাড়য়াছিলান। 

আমরা অতি অসাড় ও নিজ্জীব হুইর। 

পড়িয়াছিলাম। কিন্তু আমার্দিগের যে 

এই হীনাবস্থা ঘটিয়াছিল, সে জ্ঞানমাত্র 

আমাদিগের ছিল না। আমর। তখন 

জানিতে পারি নাই ধে, আমাদিগের 

আর এক বিধ সভ্যতার প্রয়োজন 

হইয়াছিল আর এক বিধ বল নহিলে | 
আমর! উঠিজ্কে পারিব ন। তখন কি ৷ 

০ ০০০০ 



1 

স্পা শিস শশী সপ পাস্তা 

অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ | 

|জরী, কি জিত, কি হিন্দ; কি 

মুনলমান, ভারতীয় সর্বজনেই প্রাচা 

মভাতার একঢালে নিমজ্জিত ছিলাম। 

মকলেই এক স্তরে স্তরীভূত হুইয়! 
ছ্িপাম। এক জড়তায়ত সকল্লেই 
অভিভূত ছিলাম। উঠিবার ও নড়িবার 
শক্তি ছিল না। তখন প্রাচা ,সভ্যত! 

অতি নিজ্জীব ও শক্তিহীন হইয়া 

পড়িয়াছিল। তাহার আর উন্নতি- 

সাধিনী শক্তি ছিল না, তাহার আর 
উত্তেজনী শক্তি ছিল না। 'মমাদিগের 

এই অচেতন অবস্থা কিসে অপনীত 

হুইল ? কোন.বল আমাদিগকে জাগরিত 

করিল? মকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
কবিবেন,এই বল উয়োরোপীয় সভ্যত]। 

| 
| উংরাজরানত্ব স্থাপনের শতাধিক বৎসর 

পর এখন আমরা এই নববলের শক্তি 

ক্রমে ক্রমে অনুভব ও অল্পে অল্পে 

' উপলব্ধ করিতে পারিতেছি। আমা- 

' গিগেপ পূর্বতন অভ্ডাবকি ছিল, জাপিতে 

। পারিতেছি। সেহ অভাব কিসে মোচন 

! ভারতৎর্য জয় করিয়াছে। 

হইতেছে বুঝিহে পারিতেছি। 

আমর] দেশ হারাইয়াছি সভ্য কিন্তু, 
গড 

স্বদেশ রক্ষা! করিবার মামাদগের শক 

ছিলনা । অনকত মুমলমানে বঙ্গদেশ 

জয় করিরাছিল, জ্ুনক্ত ইংরাজে 

গ্রীকপিগের 
' আক্রনণের পরও আনরা স্বদেশ রক্ষার 

। জনা বিহিত উপারাদি অবলম্বন করি 

। নাই । বিদেশীযগণকে প্রতাড়িত 

করিবার ₹ জন্য 1 লৈনাবল প্রস্তুত গাখি 

আমাদের অভাব। ৩৪১ 

নাই, স্থানে স্থানে ছর্গনকল নির্বাণ 
করি নাট, ভারতীয় সমস্ত রাজনাবর্গকে 

এক মিত্রতাহ্ত্রে আবদ্ধ করি নাই। 

বেদ্ধেরা শ্রীক দিশকে তাড়াইর। 

দিলেন। আমরাও নিশ্চিন্ত হইলাম, 

আর ভবিষাতের *চিস্তা ভাবিলাম না। 

ভবিষাতেও যে অনা বিদেশীয়গণ আব।র 

ভারত আক্রমণ করিতে পারেন হাহ 

একবারও মনে করিলাম নাঁ। সকলেই নিজ 

নিক্জ স্বার্থলাধনে ব্যস্ত ছিলাম । তখন 

ভারতে এক প্রকাণ্ড ধর্মযুদ্ধ চলিতেছিল $ 
বৌদ্ধ ধার সহিত হিন্দু ধর্মে যুদ্ধ। 

এঠ বাপার লইয়াই তখন ভারতবর্ষ 

 ব্যন্ত। তথন সাধারণ ভারতের জন্য কেছ 

ভাবে নাই। অযোগ্য সম্ভানগণখের 

হস্তে ভারতমাতা নিজ ভার অর্পণ 

করিয়াছিলেন ।, ব্রাহ্মণীয় সভাতা 

এদ্েশকে চারিদিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া- 

ছিল। সঞ্চল জাতিকে বিভিন্ন কগিয়] 
হুর্বল কিয়া দর্দয়াছিল। মকলেরই 

মন ইহকাল হইতে পরকালে নয 

করিয়াছিল । সকলকেই নিজ নিজ 

স্বাঞ্রনাধনে প্রবুনত করিয়াছি । স্বদেশ, 

কি সনাজের জন্য কেহ তাবিত নু। 

গ্রী্ষ আক্তনণের শিক্ষায় *তাহার। 

শিক্ষিত ভইল না। সকলই নিশ্চিন্ত 

হুইগ্রা বপিগ্া আছেন এমত সময় 
মুনলমানগণের দৈনা-্প্রবাহ ভারতের 

দিকে ধাবিভ হইল। বে তরঙ্গ কাটিয়! 

উঠেন ভারতের তখন এমত বল নাই। 

সুতরাং ও ভারত্ব পতিত হর হইল। ভারত 

০... পপ সপ 
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| চিরদিনের জনা রাজনৈতিক স্বাধীনতা! | শাসন-প্রণালী আমাদিগকে দিয়াছেন 

হারাইল। স্বাধীনতার বিনাশের সহিত | ভাহাতেই আমর! পূর্বাপেক্ষা শতগুণে 
| ভারত-পতন দ্বিগুণ বলে সাঁথিত হইতে | সুখী হইয়াছি। আমারিগের জীবন, 
লাগিল । যে পতন ছুই বৎসরে ভইত, | মান, দ্বত্ব« অধিকারঃ ধন, জাতি, 
এখন তাহা! ছুইদিনে সম্পন্ন হুইতে | কুল ও ধূর্দ সকলই ন্ুরক্ষিত হুই- 
লাগিল। ভারতের সকল তেজঃ একে- | তেছে। তাহাদ্দিগের শাসন-প্রণালীতে 

বারে বিনষ্ট তইয়া গেল । আজি আটশত | আমরা. অনেক বিষয় শিখিতে 

বৎসর পরাধীনতার ভারতের আর কিছুই | পারিতেছি। এক্ষণে আমাদিগের হুযুণ্তি 

সারবত্ব। না । হইতে জাগরণ হইয়াছে) ঘোর 

এক্ষণে উংরাজগণ আমাদিগের, গ্রভূ | | অজ্ঞানত! হঈন্ডে জ্ঞানোদয় হইতেছে । 

তাহার] আমাদিগের শুদ্ধ রাজ! নহেন, | এক্ষণে বিটিশরাজ্য আমাদিগের অতি 

আমাদিচগর শিক্ষা ও দৌক্ষাণডর | | প্রিয়তম পদার্থ 5ইয়'ছে। এই "ভারতের 

এখন বিস্তর বিষয় তাহাদিগের নিকট | জ্ঞানালোকের প্রভাত মাত্র । ভাঁবত- 

হইতে আমরা শিক্ষা করিতেছি। | বাসিগণের বলোপ্রেকের প্রারস্ত মার । 

আমর1 তীহার্দিগকে শ্বদেশ দিয়াছি | আমাদ্দিগের এপন৪ দীড়াইবাঁর শক্তি 
সত্য, কিন্তু তাহারা আমাদিগকে যাহা | জন্মে নাই । আমরা জাগর্থিত হুঈয়। 

দিতেছেন, তাহ! অমৃল্যধী। তাহাদিগের | চারিদিকে চাহিতেছি মাত্র । আমা- 

বিদায় এবং সভ্যতায় আমণা অনেক | দ্িগের কত শত অভাব আমরা 

বিষয় শিখিতেছি। তাহাদি'গর চরিত্রে | সকলেই দেখিতে পাইতেছি ) 

আমর] অনেক, মহুত্গুণ , অবলোকন | ভারতে বিটিশমিংহের পরাক্রম 
করিতেছি । এক্ষণে ইংরাভ্রাজদ্বের | এখন অনিবাধ্য॥ তাহার সম্মখে 

স্ঠারিত্বের জন্য আমবা প্রার্থনা | দণ্ডায়মান হন্ন এমন সাধা ভারতবাদীর 
করিতেছি ।॥ তীহ্থারা অবাজকতার হস্ত | মধ্যে 'কাহারও নাই । বিটিশসিংহ 

| হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া- | অপ্রতিহত প্রভাবে এখন ভারতারণ্যে 

ছেন। “অপ্ান্ুকতার স্থানে ভারতে রাঁজ- (ভ্রমণ করিতেছেন। সকলই তাহার 

শাদন প্রবর্তিত করিয়াছেন। তাহাদিগের | কবলম্থ। যে দিক্ষে বাও, ব্রিটশদিংহের 
রাজাশাসন ক্ষণে আমাদিগের পক্ষে | তীষণমূর্তি বিরাজমান । - নুতরাং 

স্ব্গনুখ ৰোধ হুইয়াছে। 'তাহাদিগের | বিটিশরাজত্ব এদেশে এক্ষণে অবশাস্তাবী 

স্বদেশে যে শান-প্রণালী প্রচজ্তি | হঈয়াছে। তাহার প্রতিদন্্ী আর 

আছেঃ মে শাসন-প্রণালী এখানে | কেহই নাই। ভারতবাসিগণ ইচ্ছ! 
প্রবর্তিত করেন নাই বটে, কিন্তু. যে করুক, আর নাই করুক, তাহাদিগকে 

র্ 

রি সপ রাজ পপ 8 

শে 

পপ পপ আজ পা? পাপা আভল পানা জা শসা পাপা পাস 

পা পপ পপ পপ সস 

৭ ৯ পাচা, এ. ০ চন জা আজ, 
ওপর লা রও জন জা ৮৯, ৬১ সপ ১ জপ 
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এক্ষণে বিটিশরাজত্বের অধীনে থাকিতেই 

হইবে। কিন্ত বিটশ-রাজের এ বড় 

সম্তোষেহ ছিষয় যে, যাছ। অবশাস্ভাবী 

তাহ প্রার্থন্ীয়ও হইয়াছে । আমর! 

এখন ইচ্ছা করি, ব্রিটিশরচজ্া স্থান্রী 
॥ হউক॥ অতএব বিটিশরাজত্ব এক্ষণে 

উভয়ই অবশ্ান্তাবী ও প্রার্থনীয় ॥ 

৷ অবশাস্তাবী এই জন্য যে,ইহা! অনিবার্ধ্য। 
| প্রার্থনীয় এই জন্য যে, ইহার শাসনে 

| আমরা মুখী হইয়াছিঃ ইহা] হইতে 
| আমর! অনেক মঙ্গল লাভ করিতেছি। 

্ বিটিশরাজত্ব বদি ভারতে অনিবাধ্য 

(হইল, তবে আমাদিগের প্রয়োজন 

| এ যাহাতে সেই রাজত্বে 

স্থধে থাকিতে পারি তাহার চেষ্টা 

দেখ! উচিভ। যে রাজশাসনের বশ- 

বর্তী হইয়া থাকিতেই হইবে, এক্ষণে 
 আমাদিগের এমত চেষ্টা রুরা উচিত 

কিসে সেই রাজশ্মসনের বশবর্তিতা 

ৃ অশ্ুখকর নাহয় ?--কিসে মনেই রাজ- 

। শসনকে আপনাদিগের সখসাধনো- 

| পযোগী করিয়া আনিতে পারি। প্রথমতঃ 

( আমাদ্দিগের দেখ। উচিত যে,ষে রাজশাস্তন 

| প্রণালী আমাদিগের সুখের জন্ত প্রবর্তিত 

 হইয়াছেঃষে সমজ্ঞ বাবস্থা ও বিধান ধখার্থ 

! স্তায়পরতার অন্ুবন্তী হইয়া বিধানিত 

হইয়াছে, নেই শাসন-প্রণালী ও ব্যবস্থ1- 
৷ বলি রাজকর্খচারিদিগের ভ্রম-গ্রমাদ 

| অথবা অত্যাচার জনা, তাহাদিগের 

প্রকৃতি, মেজাজ, অথবা! মূর্ঘত1 জন্য 

যেন প্রজামগুলীর অন্ুখকর ন! হই! 

সক ২ পি 

সপ সা এপ চন পপ আতা সপ মস 

চি 

তেহারি সরস সপ আপ 

পু আবাদের অভাব | 

অবলম্বন কর] উচিচ;--অনাতরের বিষয়, 

তই | উঠে। দ্বিতীয়তঃ আমাদিগের দেখা: 

উচিত, কিসে আমাদিগের রাজশাসন ূ 

প্রালীর ক্রষশ: এমত প্রীবৃদ্ধি লাধন করা; 

যাইতে পারে যাহাতে শটনঃ শনৈঃ ভার 

বালী প্রজামগ্ডলীর জ্ুধ-ভাগের বৃদ্ধি 
করিতে £পারে। * এই ছুট উদ্দেশ্য 

স্বতন্ত্র ;-একের বিষয় জুখলাধনোপ- 

যোগী ব্াবস্থ। ও শাসন-প্রণাীর উদ্দেশা 

যাহাতে বিফল ন1 হয়) যাহান্তে তাহা 

হইতে আন্ুথের উতৎপর্ডি না হর, যাহাছে 

রাজোর অত্যাচার ও অনিষ্টাপাত 

নিবারিত হয়, এরূপ উপায়* সকল 

যাহাতে রাজ্যের ক্রমশঃই সুখের বৃদ্ধি 

হয়, স্থুখ সাধনোপযোগী নূতন নৃত 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত এবং রাজকার্ধযাদির 

াত্রপাত ও অনুষ্ঠান হয়, এরূপ উপায় 

সকল অবলম্বন কর! উচিত। 

বিষ্বয়--হঃখের ললিবারণ ; 

বিষয়-_হৃথ্রে বৃদ্ধিসাধনগ। 

রাজার কর্তব্য বাছা, তাহা. রাজ 

করিতেছেন। বৈদেশিক ভূপতি হইয়া 
ইংরাজরাজ এদেশের পক্ষে যাত! 

করিতেছেন, তাহা! ভাবিতে গেল 

আমার্দিগকে ভাগাবান বলিয়া" জ্ঞান 

করিতে হয়। তাহার! যে গ্রকারে 

রাজা গ্রহণ করুন না কেন, কিন্ত গ্রহণ 

করিয়া এক্ষণে যেরূপ শাসনে রাজত্ব 

করিতেছেন তাহাতে প্রজামণুলীর 

অপেক্ষাকৃত অনেক শ্ুখরৃদ্ধি হইয়াছে ।, 
আমর! বদি আপনাদিগের দুখপ্রার্থী 

একের 

অনাতিরের 



] ৩৪৪ 

হই, তবে সেই ইংরাঅরাজ আমাদিগকে 

আহ্বান করুন) আর নাই করুন, 

আমর! আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্য, 

বিনা আমন্ত্রণে ইংরাজগণের রাজ কার্য- 

প্রগালীর সহিত, তাহাদিগের রাগ কার্ধা- 

'নির্বাছের সহিত যোগ দিতে আমরা 

চেষ্টা করিব। দশবার তাহাদিগের 

দ্বারে আঘাত করিলে যদি একবারও 

তাহার। আমাদিগের কথায় কর্ণপাত 

করেন, তাহাতে আমাদিগেরই, লাভ। 

গুনিলেন না বলিয়া এখন অভিমানে 

চুপ করিয়া থাকিলে আপনার্দিগেরই 

শ্বার্থহানি ভিন্ন আর কিছু লাভের 

প্রত্যাশা নাই। ইংরাজেরা আপনা- 

ক্লিগের কার্ধা করিয়া যাইতেছেন, কিন্ত 

আমাদিগের যাহ। অভ্ভাব, তাহ। আমা- 

দিগকেই অবশা মোচন করিতে হইবে । 

নহিলে আপনারাই অস্থথিত হইব । 

আপাততঃ আমাদিগের যে ছুইটী 
| প্রধান রাজনৈতিক অাব তাছ। বিকৃত 

ককরিয়াছি। এই ছুইটী অভাব বর্তমান । 
আর একটা অভাবের বিষয় বছিও 

| অনেক দূরবর্তী বটে, কিন্তু এই বর্তমান 
| অভাবন্ধয়ের মোচনের সঙ্গে সঙ্গে সেই 
| তৃতীয়  অভাব-যোচনের৪ উপায় অব- 
(লঙ্ঘন করিতে হইবে । 

ইংরাজগন জারতের হৈঙ্গেশিক ভূপতি। 
| তাহারা তৃপ্তি বটেঃ কিন্তু এদেশের 

( মহিত তাহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রহিয়্াছেন। 

| তাহাছিগের এই রান্থযশাষনরজ্জ, মেই 

ঁছ্রবন্তী ইংবণ্ডের হন্তে। “তীহার। 
সপ 22285 
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ভারতকে আপনাদিগের অধীনস্ক দেশ | 
বলিয়া জ্ঞান করেন। তাহারা এখানে : 

উপনিবেশ স্থাপন করিলেন ন।। ূ 

স্বদেশে যাইবার জন্য তাহার্দিগের 

অর্ববপোত রাত্বিদ্দিন সজ্জিত আছে। 

তাহারা সকলেই এখানে দুইদিনের জনা 

আসেন । তাহারা এখানে থাকেন বটে, 

কিন্তু তাহাদিগের মন ও মায়া! সে! 

স্বদেশের জন্য পড়িয়া! আছে। তাহার! | 

শুদ্ধ কর্তব্য-সাধনান্থারোধে যা ভাবতবর্ষের | 
জন্য ছই এক ঘণ্টাকাল চিন্তা করেন, | 

নহিলে তাহার! সর্বদাই শ্বদেশের জন্য 

ভাবিতেছেন। তাভার] এখানে--তীহা- 

দিগের/পরিবারধর্ণ হয়ত বিলাতে। তাহারা 

সব্বদাই খিলাতে গমনাগমন করিয়। 

থাকেন। এখানকার সথ্বন্ধ শুদ্ধ চাকার, 

অথব। বাণিজ্য-ব্যবসা। তাহাদ্দিগের 

এখানকার বন্দোবস্ত শুদ্ধ কায চালাইবার 

মত। তাহাদিগের ধনাগার বেঙ্গল-ব্যাঙ্ক | 

তাহারা কাষ চালাইবার মত এখানে 

সৈন্য রাখিয়াছেন, কায চালাইবার মহ । 

রাজকন্মচারিগণকে আনেন । তাহাদ্দিগের 

সৈনিক ও রাজকার্যোর পুরফার সে 

ংলওে প্রত হয়। ক্লাইব, স্যার কলিন 

ক্যান্েল, ছাডিঞ্গফ ও নেপিয়ার, লরেশ্ন | 
ংলণ্ডে গিয়া লর্ভ হইলেন। ভারত-! 

বর্ষের সহিত ইংরাজের একপ পৃথক । 

হইয়া আছেন,ষে এখনি প্রয়োজন হইলে । 

তাহারা তাহার্দিগের রাজত্বের এই 

বিস্তুতপ্জাঙ্গ গুটাইয়! লইতে পারেন। 
তাহারা আজিও আমাগিগের সঙ্গে 
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( মিশ্িলেন না1। তাহারা শ্ধ আপনা- 

 দিগ্গেরট স্কীর্ঘ ও গঠিত সমাজ মধ্যে 
৷ বিচরণ করেনু। শতাধিক বৎসর পূর্বের 

ইংরান্মগণ গুদ বাণিজা রাবসায়ের জন্য 

যেরূপ নিঃসন্পর্কাঁয়ভাবে ভারতবর্ষে 

থাকিন্েন, আজি ভারতবর্ষের রাজ! 

হইয়া তাহাদিগের সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ 

হইলেও তীহার। প্রায় সমান নিঃমম্পক্ায় 

ভাবে রহিয়াছেন। প্রভেদ এই, ক্ভাহা- 

দিগের বাবসায়ের প্রয়োজনের উপর 

আর একটা নূতন প্রয়োজন আসিয়াছে 
ৃ মাত্র । পুরে শুদ্ধ স্বার্থসিদ্ধিব প্রয়োজন 

| ছিল, এখন তৎসঙ্গে একটা রাজনৈতিক 

প্রয়োজন ষোদ্দিত হইয়াছে । কিন্ত 

বাণিজাপ্রিয় স্বার্থপর ইংরাজগণ সেই 

রাজনৈতিক প্রয়োজনকে ও অনেক দূর 

আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধির দ্বার স্বরূপ 

করিয়! তুলিয়াছেন । অনুমান হয়,যত দিন 

ভারত বর্ষ তাহাদিগের স্বার্থ নদ্ধি করিবে? 

ততদ্দিন ভাবতবর্ষের সহিত ঠাহ।'দগের 
পতি পপর পপ রর 

আমাদের অভাব । 
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টা ৩৪৫ | 

যাহাঙ্গিগকে আপনাধিগের | 

পর্ভিত্বে বরণ করিব, যাহাদ্দিগের উপর | 
সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া! বিশ্বস্ত চিত্তে! 
নিশ্চিন্ত থাকিব, যাহাদিগের সাছিত | 
ক্রমশঃ আপনাদিগেব ঘনিষ্টত। ও 

আত্মীয়তা ভাবেরৎবৃদ্ধি করিব, আজি 

বলিস্তে বুক বিদীর্ণ হয়, সেই ভারতের | 

সর্ধন্ের প্রভু উংয়াজরাজ ভারত হইতে | 
সর্বদাই বিচ্ছিন্ন রহিয়াছেন। আমর৭ 
এক্সপ ভ্ধদয়শূন্য জাতি নহি যে, শুদ্ধ | 

রাঙ্গাকে রাজ] বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। 

রামরাজ্যে *পৌরজনেরা রাঞ্জাথ ও 

রাজপরিবারবর্ের হুখ দ্ঃখে হাসিতেন 

ও কাদিতেন। কত পৌরজন পাব | 

দিগের সহিত বনবাসী হইয়াছিলেন । | 

বলিয়। 

কত পৌরজন রামের গথিত্ভ বনবাসে 

উদ্ধাত হুইয়াছিক্পলেন। রাম তাহাদিগকে 

নিবারণ করিবার ক্বন্য কত কৌশল 

করিয়াছিলেন । রঞ্$কমকে দেখিবার জন্য 

বাজনগরের শত *গবাক্ষ* নয়নোন্দীলন 
সন্বন্দ। সে দিনও একজন প্রস্তাব | করিয়াছিল। ইংরাজরাজ যে এত 

লিখিয়াছিলেন,'ভারত্বর্ষ রাখিয়1 ইংবাজ- | বিচ্ছিন্ন তথাপি আমাদিগের হৃদয়দ্বার 
গণের.ক্ষতি লাভ কি? তাহার1 ৮্রখনু ভাহাদিগের জন্য সমান উনক্ত রহিয়াছে। 
ক্ষতিলাভ-তুলার ভারতরাজত্বকে পরিমাণ 

করিতে যান। 'ভাহাদিগের রাজকার্যা- 

শশী শি পাস সপ ০ পপ 

এ পা শপ শত সী না পম 

ূ কলঙ্ক স্পর্শিতে পারে। দেখিবার জন্য নগরের সহজ নয়ন 

|] এই ইংরাজ-রাছত্বে আমর1 বাস | একেবারে উদ্মীলন করিয়াছি । রাম* 

| করিতেছি ॥। যাহাদিগকে আমরা আপ- | রাক্যের পেবরজনগণ যেরূপ রাজভক্জিতে 

নার বলিয়! জ্ঞান করিব, দেশের রাজ! ] গদগদ থাকিতেন্যআমরাও আজিও ইংরাজ 
১. পরা সত (০ সপ. এ রা অন শা জপ সপস্প জপ এ পাশা সসপ ীপস পান্ 

র ূ 
ূ সে দ্রিনও আমর! কত আহ্লাধের সহিন্ঠ ; 

যুবরাঁজকে ভারতে আহ্বান করিষ্মাছি, 

প্রপালীতে যদিও এতদূর্ধ অনুদার ভাব | তাহাকে রাজোপহার প্রদান করিয়!ছি, 

| না থাকুক, কিন্তু ভবিষাতে তাছাতে | রাজতক্ি উৎসর্গ দিয়াছি+ তাহাকে 
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রাজকে সেইরূপ ভক্তি সহকারে হাদয্া- 

সনে অধিষিত কথিয়! রাখিয়াছি। ছুঃখ 

এই)ইংরাজরাঁজ কেন আমাদিগকে স্বতন্ত 

করিয়া রাখিয়াছেন। কেন তীহারা 

আমাদিগের এতদুর রাঁজতক্কির বিষয় 

হইয়া বিচ্ছিন্ন থাকিতে চাহেন ! কেন 
তাঁহারা আমাদিগের হৃদয়রাজা হইতে 
দুরে যাইতে চাহেন ! 

যাহা হউক, ইংরাজগণ যখন মামা- 

দিগের সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ এত 

হুর্ধল ও ক্ষণতন্গুর করিয়। রাখিয়াছেন 

তখন আম।দিগের কর্তব্য কি? আমর! 

গ্রার্থন] করি, ইংরাজগণের সহিত 

আমাদিগের সম্বন্ধ চিরস্থায়ী হউক। 

কিন্ত তাহার! কই সে ষ্বন্ধ চিরস্থায়ী 

করিতে 'চাহেন? তাহারা কই ভারতে 
বসবাস ও উপনিবেশ গ্বাপন করিলেন € 

বরং তাহারা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন 

থাকাকে, তাহাদিগের রাজনৈতিক 

কৌশল বলিনা পরিগণিত করেন। 
করুন, ততসম্বন্কে আমর! কোন বাক্য- 
ব্যয় করিলে তীহারা দেই কৌশলে 
'আরও দৃঢ়-গ্রতিজ্ঞ হইয়া যাইবেন। 
কিন্তু ইংরাজগণ যখন এদেশের সহিত 
চির সন্ধে আবদ্ধ হইতে চাছেন না, 
তখন আমরা কি করিব স্বামাদিগের 

উপায় কি? আমাদিগের তখন কি 

অভাব হইয়া দাড়াইয়াছে ? মনে করুন 

(যদিও আমর! একগ প্রার্থনা করি না) 

|] ইংরাঁজগণের সহিত আব/দিগের -সদবনধ 
||| একেবারে বিচ্ছির হই; মনে কক্ষন, 

তাহার! ভাব্রত পরিত্যাগ করিয়! স্বদেশে 

ষাইলেন; মনে করুন দ্বদেশের কো!ন 

প্রয়োজন বশতঃ ইংরাজগণ ভারতের 

সম্বন্ধ ছেদন করিলেন। তখন আমাদের 

কি ছুর্দশ' ? এক কালে রোম রাজ্যের 

অধীনে পূর্বতন ব্রিটনের যেরূপ অবস্থা 
হইয়াছিল, আমরাও তখন কি সেইক্প 

অবস্থায় স্থাপিত হইব না? দেশ মধ্যে 
তখনকি আবার অরাজকত1! আলিয়া 

উপস্থিত হইবে না? আমর] কি শত 

শত ক্ষুত্র ক্ষুত্র রাজন্যবর্গের শিকাঁর- 

স্থানীর হইব ন1? আমাদিগের তখন 

এমত বল থাকিবে না যে, আমরা তাহা- 

দিগের সম্মুণে দীড়াইতে পারি, এমত 

বল থাকিবে ন। যে, শক্র বলের প্রতিরোধ 

করি। তখন বিষম গণ্ডগোল উপন্থিত 

হইবে। রান্নার সহিত রাঙ্গারঃ এবং 

প্রজার মহিত গ্রত্জার ঘোর বিবাদ ও 

বিসম্বাদ ঘটর! উঠিবে। তখন আবার 
হয়ত কোথা হইতে এক জন রাজ! 

আপিয়া আমাদিগকে অধীনস্থ করিবে। 

আমাদিগের কিছুতেই নিস্তার নাই। 

“সামি জিজ্ঞানা করি? বদি এরূপ সময় 

তারতে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমবা! 

কি তঞ্জন্য কিছু প্রস্তত হইতেছি ? তজ্জনা 
প্রস্তত হওয়া কি আমাদিগের কর্তব্য 

নহে? তদ্রপ সময় কি ঘটিবে না, ইহা 

স্থির নিশ্চয়? আমরা প্রীর্থনা করি না 

যে, সে রূপ সময় ঘটুক। কিন্ত 

পৃথিবীতে কোন্ রাজা চিরস্থায়ী হই- 
যাছে? এখানে যখন মুসলমানেরা 
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| রাজত্ব করিতেন, তখন কেআনিত যে, 

ইংরাজগণ সাত সমুদ্র পাঁর হঙ্টয়! 
আলিয়া এধানে তীহাদিগের রাজত্ব 

৷ উচ্ছেদ করিবেন? মুসলমানেরা তাহ 

কোথা হইতে কি রূপ ঘটিয়া উঠিল। 

। ভবিষাতের গর্ডে কি নিহিত *আছে, 

। কে বলিতে পারে? আমাদিগের ইচ্ছা 

| ও প্রার্থনা যে, ইংরাজরাজত্ব চিরস্থায়ী 

 হউক। জগংকি আঁমার্দিগের ইচ্ছায় 

| চালিত হইবে ? পৃথিবীর অবস্থা তাছার 

। বর্তমান বলসমূছের ফল মাত্র। যখন 

মুদলমানেরা নিতাস্ত ছূর্ববল হইয়! 
| পড়িল, আর এক বল প্রবল হুইয়। সেই 

বলকে পরাজয় করিল। 

কন্ধ মনে করুন আমাদ্িগেরই ইচ্ছা- 

| ু্যায়ী ইংরাক্গগণ চিরকাল সমপ্রবল 

| রহিলেন। বরং ক্রমশঃ তাহা্িগের বল- 

ৰ বৃদ্ধি ঘটল। তাহা হুইলেও কে বলিতে 

| পারে, পার্থিব অন্য বৈদেশিক বল 

| এতদপেক্ষাও প্রবলতর হইবে না? 

যদি অন্ত বল) ইংরাজজবল অপেক্ষা 
কখন প্রবলতর হয়, তধন কি আমা 

দিগের আর এক বিকল্প আনিয়া 

| উপস্থিত হহতেছে না? তখন কি আমা- 

 দিগের কর্তব্য নহে আমরা প্রাণপণ 

চেষ্টায় ইংরাজব:তক আরও বর্ধিত 

করি ? ইংরাজগণকে সাহায। করিয়া 

৷ ৰিপক্ষ বপকে পরাতৃত করি? ইংরাজ 

| 

নন্ক রাজত্বে যে আমর] 
সপ 

এতদপেক্ষ! 

আমাদের অভাব। 

স্বপ্রেও ভাবেন নাই। কিডু দেখুন, 

| রাত্ত্ব আমর! পরীক্ষা করিয়া দেখিরাছি। 
"উদ্দেগিতা! 

৩৪৭ 
টিটি _ | 

অধিকতর সুখী হইব, তাছা। অসন্তব। 

বরং অন্ত রাজত্বে আমাদিগকে জনেক 

কষ্টে পড়িতে হইবে । অভএব ইংরাজ 

রাজত্ব যাহাতে হথুরক্ষিভশুইভেপারে,এব্প 

চেষ্ট/ কর! আমাদিগের কর্তব্য । কিস্তসেরপ 

সাহাযা দানের জগত আমর! কি প্রস্তত 

আছি? আমরা কি সামাজিক ইষ্টেব জন্য 

প্রাণ-বিসর্জঘন দিতে প্রত্তত হইয়াছি? 
আমাদিগের শরীরে কিকোন সারবান 

গুণ আছে? না আমরা পুর্বে যেমন 

অসার ছিলাম, আজি ও তেমনি অসার 

হইয়! রছিয়াছি ? ্ 

এই ভবিষাৎ ভাবনা ভাবিতে গেলে, 

আমর আর*একটী রাজনৈতিক অভাব 

দেখিতে পাই । সেঅভাব এই ফে, 

আমাদিগের শরীরে এমন কোন উচ্চতর 

গুণ নাই, যে শুণবলে আমরা নিজে 

নিজে ঈীড়াইতে পারি । হেজ আমা- 

দেরুজাতীয় ধর্ম নছে । কিন্তু আমা" 

দিগের কি চিরকাল তেজজাহীন থাঁকা 

উচিদ্ত ? দুঁঢ়তা, উদ্দোগিতা; ও সহ 

গ্রভৃতি উচ্চতর গুণমকল আমাদিগের 

শরীরে নাই। মে নসকল গুণের যাহাতে 

সমাবেশ হয়, আমরা! কি কখন এমগ্ 

চেষ্টা করিয়! থাকি? ইংরাহ-চরিত্রে, 

আমরা যে উচ্চ তর গুধ সমূছের ময়াবেশ | 
দেখি, সে সমন্ত গুণার্জন ক্ষরিতে কি | 

আমাদিগের চেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছে ? 

আমরা কি স্বাথলস্বন ও আত্মনির্ভর | 
শিক্ষা করিয়াছি ? যে অসম্সাহসিকভা. 

এবং চরিত্রথলের জন্য | 
সস আট এরা, স্টপ ০৯৮ রাস ভা (৮ +. ১: ++... ০৯? রাস্তার ৬ ৮. ০. এ 
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সাক 

আঁধ্যদশন | 

প্িসরসসপস 

অগ্রহায়ণ, 

ঈংরাজগণ জগদ্বিবাত, তাহার কণা- | উংরাজ-রা্গত্রের অত্যাচার নিবারণ 

পপ শ্সীস সপাপ সপ প্ি  প 

সপ পপ 

স্পা শা সপ 

মাত্র কি আমাদিগের শরীরে প্রাপ্ত ! কর], দ্বিতীয়, ইংরাক্গ-রা'জত্বে সুখের 

হওয়া যায়? আমাদিগের কি কিছু | ভাগ প্রবর্ধিত করা, তৃতী, জাতীয় 

চরিআ্রধল আছে? চরিভ্রবল না থাকা ৰ চরিত্রবল অর্জন করা। 

মামাদিগের একটী জাহীয় অভাব রা 
এই অভাব জন্য ইংরাজগণ আমাদিগকে 

' উচ্চকাধ্যে বিশ্বাস করেন না। 

। খন আমর? চরিত্রবলে বলীয়ান হইব, 

ূ এবং আমার্দিগের রাজভক্তি এক্ষণকার 

কিন্তু 

নত নম্প্রবল থাকিবে, (বরং তাহা 

বর্ধিত হইবারই সম্ভাবনা) তখন কি 
ফিলি ১] 

উদ্দার ইংরাজরাজ আমাদিগকে উচ্চ 

| কাধ্যতার অর্পণ করিবেন নাগ যে 

, সমস্ত কার্ষো এখনও আমরা অধিকার 

পাই নাই, মে সমস্ত কারোর জনা 
আমর। উপযুক্ত হইলে যে,উদার ইংরাঞ্জ 

গণ তাহা আমাদিগকে দিবেন এমত 

আশা, আমর] তাহাদিগের পূর্ব কার্যয- 

প্রণালী দেখিয়া মনে মুনে ধারণ! কসিতে 
পারি। অতএব, যাহাতে জামরা জাতীয় 

চরিত্রবর্ধ অর্জন করিতে পারি, তজ্জন্য 

. এক্ষণে আম!দিগের চে নিয়োজিত 

হয়া আবশ্যক । জাতীয় চরিজ্রধলের 

অভাব এক্ষণে আমাদিগের একটা প্রধান 

লাজনৈতিক অভ্ভাব। 

আমি: আপশাদিগের নিকট এক্ষণে 

: তিনটা মাত্র রাজনৈতিক অভাব প্রদর্শন 

করিয়াছি! অন্যান্য অভাব থাকিলেও 

| থাকিতে পারে, কিন্তু আমার জ্ঞানে এই 

১৮ পে সরা এ-2 ১০ 

' তিনটা প্রধান অভাব অথবা প্রয়োজন 
খুনির ইনি হইতেছে । । প্রথম, 

,সাপনাকিগের নিকট শুদ্ধএই কয়েকটী 
অভাব নিবেদন করিয়াই আমার ক্ষান্ত 

হওয়! কর্তব্য নহে । এই 'অভাব-মোচনের 

জন্য কি ক্কি উপার অবলঘ্ন কর] উচিত, 

তাহারও পর্ধযালেচনা করা আনার 

কর্তব্য । আমি বলি না, আমি যে উপায় 

নির্দিষ্ট করিয়। দ্রিব, তাহাই সদুপায়। 
আমি উপায় নির্ধারণে ভ্রান্ত হইতে পারি) 

প্রকৃত সৎপথ প্রদর্শনে অক্ষন হুইতে 

পারি; কিন্তু তাহা হইলেও সছুপার এবং 

সৎ্পথ নির্ধ'রণ ও অবলম্বন কর! যে 

একান্ত কর্তবা, তাহার আর মন্দেহ 

নাই। 

আমরা দেখিতে পাই, ইতলগ্ডে যে; 

রাজশাসন স্কাপিভ্ আছে) তাহ। প্রতি 

নাধতন্ত্র। 

অণাজীর দোষাদোষ 

থাকে । দেশময় বড় বড় সম্বাদ পত্র 

ও সাময়িক পত্রে পরিপূর্ণ । এই সম্বাদ 

পত্রে প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতিষ্ঠিত : 

রাজ্মন্ত্রী দলের কার্ধযাদির পর্যালোচনা 

হয়। তাহাদ্িগের কার্ধ্যাদ্ির দোষ গুণের : 
বিচার হইতে থাকে | পার্লেমেন্ট 

মহানজ্ার় রাজস্ব সম্পকীর সকল প্রস্তাব 

উনি ১085 পুঙ্ধান্- 
শি শি শু ১৬ সা লা 

মেখানে যখন এক টা 
মন্ত্রী দল প্রবল থাকে, তাহার প্রতিবাদী | 
আর একদল তাহাদিগের রাজ-শাসন : 

বিচার করিতে : 

সে সপ এ জর 

৯২৮৮ । 

ৃ 
৷ 

র 
ৃ 

জল 

ূ 

সপ এ সপ সপ ৯ ০ এ পপ 

পস্ ্শ শটে 
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পুঙ্খ বিচার হুইয়। থাকেঞ। চারিদিকে 

প্রতিবাদ, বিচার ও তর্ক । সাধারণ 

লোকের গ্প্রতিবাদধ্বনি এই মভায় 
। বাগ্ীর বাক্যশ্রে'তে উখিত হয় । দেশ 

| শুদ্ধ রাতদিন রাজকীয় বিষয় লইফ্লাই 
| পর্যালোচনা! করিতেছেন। এমত কি 

৷ এই রাজকীয় দলদলিতে মহা! ফুঙ্ধ ঘটিস্া 

| বায় । কখন কখন এই বিবাদ এত 

৷ প্রবল হুইয়। পড়ে যে, ইহার জনা অনেক 

৷ গগুগোল উপস্থিত হয় ।-রাজুমন্ত্রীর 

উন্নত হইয়া] পড়ে । এই  উন্মাতা 

৷ কারণ, প্রতিবাদী দলের জ্ঞান-দানির 

প্রবলত1। 
ূ অএব,মামর1 দেখিতে পাই,ইংরাদ- 

: জাতি, সাপাবণ লোকের জ্ঞ।ন-ধবনতে 

| প্রচালিত হয়েন। তীাছাদিগের দেশে 
ূ ছুই প্রকার প্রতিনিধিত্ব স্থাপিত আছে। 

এক পার্লেষেপ্ট মহনভার প্রতিনি ধিত্ব, 

আর এক দেশীয় সম্বাদ ও সাময়িক 

| পত্রের প্রতিনিধিত্ব । প্রথম প্রত্ি- 

ূ নিধিত্বে ধ্বনি সময়ে সময়ে প্রবলবেগে 

জা খত হয়, দ্বিন্তীয় প্রততিনিধিত্বের ধৰ্ুনি 

। প্রতিদিন ও প্রতি সপ্তাহে উত্থিত হই- 

তেছে। দ্বিতীয় প্রতিনিধিত্ব পরিণতি 

| প্রাপ হঈয়াই পালের্মেণ্ট মহানভায় 

| প্রবলরূপে প্রকটিত হয়। কথন কখন 

| ইহার বল ছুনি্ধার হইয়া পড়ে । 
| অনতঞখু মুল পরিতে গেলে এই সংবাদ 

৷ পত্রের প্রতিনিধিত্বইই সর্ব ' প্রধান। 

( সমস্ত ইংলগ্ডের জ্ঞানধ্বনি' এই প্রকার 

ত্র 

ণ 

| সম্পণ্শয় 
হইয়া পড়েন সন্থাদপত্র ও সামরিকপত্র 

গ্রতিনিধিত্বে প্রথম উত্থিত হইয়া! থাকে । || 

ক্রমশঃ এই, প্রতিনিধিত্বের ধ্বনি. হয় ত || 
প্রবল হইতে থাকে। তৎপরে মহ!" 
সভার অধিবেশনে ইহার পুআনুপুঙ্থ 

বিচার হইয়া থাকে । ৃ 
ইংরাঁজগণের "জাতীয় প্রবণত1 এই | 

পরতিনিধিত্বের দিকে । তাহার] লাধারণ- ূ 

জনগ:পের ্ানধ্বনিকে অস্থ্যস্ত সমাদর | 
করেন।' 'তীহার! দেখিয়াছেন, এই জ্ঞান- 

ধ্বনিতে তাহাদিগের সমস্ত রাজ” 

বিষয়ের দোষগুণ বাহির | 

ভাহাদিগের রাক্ষশাসন-প্রণালীর একটী 

মহাযন্ত্র। এই 'মহামন্ত্র দ্বার তাহার! 

আনেক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেম। | 
ইৎরাজগণ ইহ! বাতীত থাকিতে পারেন | 

না। ইহা দ্বার তাহার] জীবিত 
আছেন । তাহার! ভারতে রাজত্ব স্থাপন 

কর্ররিয়াই এখানে* স্বাদ পর স্থাপন 
করিয়াছেন $& আমরা * যেমন শুদ্ধ 

পৃথিবীর সম্বাদ জানিবার জন্য কৌতৃহলী 
হইয়। সঙ্গাদপত্র পড়ি, হার! শুদ্ধ সেরূপ | 
কৌতৃছল নিবারণের জন্য সম্বাদ পত্র র 
পড়েন না। তাহারা সন্বাদ পত্র দ্বার. 

দ্বিবিধ রাজনৈতিক প্রয়োজন নির্ঘ। করেন। | 
প্রথমতঃ উহ1 দ্বারা তাহার! শালে]র 

সমূদয় ঘটনাবলির সমান্ডার রিকি 

হয়েন। দ্বিতীয়তঃ ইহা দ্বার। তাহার! 

রাজ্ক্কার্ধ্যাদিরও পরধযালোচন1! করেন । 

কোন জ্ঞানবান ইংরাজকে তুমি সম্থাদ্ 
ও সামক্িক প্জ বিহীন দেখিতে পাইবে | 



না। ইভ] তাহার জ্ঞান-কুধার অন্ন 

ৃ স্বন্নপ) তাহার রাক্ষনৈতিক জীবনের 

| প্রাণস্বরূপ । আমরা ভারতেও এই 
| চিত্র দেখিতে পাই । এখানে যে রাজ- 
| শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহাতে 

| এই সম্বাদ পত্রের জ্ঞানখ্বনি তত প্রবল 

| নহে বটে, কিন্তু একেবারেও বলহীন 

নহে । ইহ] দ্বার] যে কিছুই উদ্দেশা 

সাধিত ভয় না এমত নহে। 

ইংলণ্ডে ঘেমন সম্বাদ পত্র রাজ্যের 

অন্যতর প্রধান বলস্বরূপ, তারতে এই 

বল তত্ত' প্রবল না হউক, 'ইহ1 দ্বার! 

আমাদ্দিগের একটা প্রধান রাজনৈতিক 

| উদ্দেশা সাধিত হইয়া! থাকে। ইহ 

। আমাদিগের রাজকর্মীচারিগণকে অনেক 

দুর শাসনে রাখে । ইংলণ্ডে এই সম্বাদ 
পত্র যতদূর রাজনৈতিক: উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
করে, এখানে ততদূর না করুক, তাহার 

ৃ কির়ৎ্পন্ধিমাণও করিয়। থাকে । এখানেও 

| আমরা ইহাতে রান কার্ধাদিরংপর্যযালোচনা 
করি। এই পর্যালোচনার যথেগ্সিত 

|| ফল না হউক, তাহার কিয়ৎপর্িমাণে 

|| নিশ্চয় ফল দর্শে। কিন্তু বাস্তবিক 

ূ কি.ইংরাজ-রাজোর প্রধান বল-_সম্বাদ 

] পত্র এবং পালেমেশ্টের মহা প্রতিনিধি- 
]| মতা? এই পট উত্তোলন করিয়া আমর। 

|] কি দৃশ্য দেখিতে পাই ? এই মন্দ 
| পর এবং পার্লেমেণ্টের ষহালভার 

বসিয়া আছেন? 

| €কান লোক-মগুলীর জ্ঞানধ্বনি এই 

পর মহাসতায় ও.সন্ব)দ পত্রে 'উদ্গিত-.হয়? 
আর সা 

আধ্যদর্শন | অগ্রহারণ,১২৮৮ । 

ধাহাদ্িগের ভ্ঞানধ্বনি ইছাতে উত্থিত 

হয় তীহারাই কি বাম্তবিক ইংরাজ- 

রাজ্যের বল নহেন। এই আবরণঘর 

তেদ করিয়া আমরা দেখি, একটা বৃছৎ 
লেটমগুলী, ছর্দান্তভাবে মহা রাজ- 

নৈতিক জীবনে বিচরণ করিয়! বেড়াই” 

তেছেন £ ইহারা রাজোর মধাম শ্রেণীস্থ 

লোৌক। ই'হারাই রাজোর প্রধান জ্ঞান- 

জীবন, বল ও যন্ত্রপ্বরূপ। শুধু ইংলতে 

কেন, এই মধাম শ্রেণী ইয়োরোপীত়্ 

সকল মভা লমাজেরই প্রধান লোক- 
মগ্ডলী। তাহারা রাজ্যের সমস্ত শামন- 

রঙ্জ ধরিয়া আছেন। তাহার] জ্ঞানে, বুদ্ধি, 

বলে, কার্যদক্ষতাঁয়, এবং বহু সংখ্যায় 

বাজ্যের প্রধান বলগ্বরূপ হইয়াছেন। 

তীাহাদিগের বিপক্ষে দাড়ায় কাহার 

সাধা ? নিজে রাজার ও তাহা সাধ্য নাই। 

এই মধ্যম শ্রেণীই ইয়েরোপীয় রাজা 

সমছের ছনিবার , বল ও হৃর্ন্বরূপ। 

ইয়োরোপের যে এত উন্নতি, মেই 

উন্নতির গ্রধান কারণ,এই মধাম শ্রেণীস্ 

লোকের জ্ঞান ও প্রভাব। তাছারাই ইয়ো- 

র্োপীয় মভাতার জন্মদাত।। ইয়োরো- 

পীর সমাজের সহিত পৃথিবীর অপরাপর 

ভূখণ্ডের সামাজিক প্রতিত্বতা এই শ্রেণী 

লইরাই ঘটিয়াছে ।* এসিয়ার সমস্ত প্রাচ্য 

রাছ্যে এই শ্রেণীর অভাব হেতু, এসিয়। | 

ইয়োরোপীয় লত্যতার সহিত সমকক্ষ | 
হইতে পারে নাই। নহিলে এসিয়ান র 

রাজ্যাঙ্গিএত গ্রাচীন রাল হইতে অবস্থান | 

করিতেছে যে, উহ্ধা্ধিগের উন্নতি অবনত ; 

৮১৯ লা 

ই পরপর 
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চাহ 

অগ্রহায়ণ) ১২৮৯৮। 

ইয়োরোপীয় উন্নতি হইতে আজি অনেক 

গুণে অধিক হইভ। কিন্তু আজি ইয়ো- 

রোপীয় উন্নতির কাছে এদিয়। ঈাড়াইতে 

পারে না।,বরং এসিয়। উন্নতি ও পভাতায় 

ক্রমশঃ হীনতর হইয়া জাসিতেছে । 

ইহার বিশেষ কারণ পধ্যালোচনা 

করিলে প্রতীত হুইবে যে, এই মধ্যুম- 

শ্রেণীর অভাবই এসিক়্ার অবনতির 

নিদানভূত ॥ এসিয়াতে মধ্যবিত্ত লোক 

| আছে,কিত্ত আমি ইয়োরোপীয় সমাজের 

যে মধ্যশ্রেণীর কথ! বলিলাম, এসিয়ার 

মধ্যবিত্ত লোকের সহিত তাহাছিগের 

কোন সাদৃশা নাই। এই ছুই লোক- 

বিভাগ সম্পূর্ণ বিভিন্ন । তাহাদিগের 

প্রকৃতি ও গুণের কিছুই সাদৃশ্ত নাই । 
এই মধা শ্রেণী কাহাকে বলে,"বোধ 

হয়)াপনার? অনেকেই অবগত আছেন। 

তবু আমি একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে 

চাহি । প্রধান প্রধান ইয়োরোপীয় সমাজ 

৷ পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমর! প্রাক সকল সমা- 

ৰ জকে তিন শ্রেণীস্থ লোকে বিভক্ত করিতে 

| পারি। প্রথম শ্রেণীস্থ জনগণ এঁশ্চর্য্যে, 

' মান-মর্ধ্যাদায়, প্রতৃত্বে এবং ধনজলে 

পি অপ ০ পা পপ শী পি পা সপ 

ছ্বাধীনতা-প্রিক্তাম, * হ্দেশাজরাগে, 

ৃ সজাতিপ্রেমে, কারধাশীলতায়, উদ্যোগি- 

। তায়,এবং বহুবিধ জাতীয় গুণে, উপয়স্থ 

এবং তনিয়স্থ লোক মণ্ডলী হইতে প্রতি 

৷ হইয়! মধা-শ্রেণী বলিয অগ্ধিখ্যাত 

হইয়াছেন । ভূতীয় শ্রেণী 'ঘধ্যে অপরা- 

আমাদের অভাব। 

৷ উচ্চ শ্রেণী মধ্যে "পরিগণিত হইয়াছেন । ূ 

দ্বিতীয় শ্রেণীশ্ছ জনগণ জ্ঞান 'ও বুদ্ধিবলে, । 
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৩৫৯, 

পর সামান্য জমগণ অবস্থিত ; ইছা- 
দিগকে লামান্য লোক-মগুল কছে; 
ইহারা  মূর্খতায়, এবং বত গুণের 

অভাবে সর্বনিয় তণী মধ্যে পরিগণিত 

হইয়াছে | শ্রই মধ্য শ্রেণীস্থ জনগণ 

সর্বদাই পরিবর্থিত হইতেছেন । কেছ 

কেহ কার্যগুণে ও এ্রশ্বর্ধযবলে মধ্যশ্রেণী 

হইতে উচ্চ শ্রেণীতে উত্থিহু হইতেছেন। | 
আবার উচ্চ শ্রেণীষস্থ জনগণ সেই 

শ্রেণীর ধরশ্বর্ধ্য, ক্ষমত। ও ধর্মাদির অভাব 

বশতঃ মধাশ্রেণী মধো নামিয়া পড়িতে- 

ছেন। ক্ষিস্ত এই মধাশ্রেণী” সর্বদাই 
সামান্য লোক-মগুল হটতে,টহাঁর লোফ- 

সংখা] আহরণ করিতেছেন। শামানা 

জনগণ মধ্যে যাহার! জ্ঞানে ও গুণানদিতে 

মধ্য শ্রেণীর উপযুক্ত হইতেছেন, তাহার! 

তন্মধ্যে প্রহবশ-লাভ করিতেছেন। 

আবার জ্ঞানের ও গুণের অভাব বশতঃ 

অনেক মধ্যপ্রেণীছি লোক পতিত হইয়া 

সামান্য €লাক-মগুল*গ মধ্যে মিশিয়। 

যাইতেছেন। এই মধ্য-্রেণীস্থর জনগণ 
নর্বদাই উৎসাছে পরিপূর্ণ হইয়া উচ্চ 
শ্রেণীস্থ জনগণের সহিত প্রতিযোগি- 

তায় নিযুক্ত আছেন। তাহারা সেই" 
উচ্চ শ্রেণীকে আপর্নাদের পুরস্কার 

স্বরূপ জান করিয়া তল্লাত-্গ্রত্যাশায় 

অহরহ্ঃ নিযুক্ত আছেন দেশ মধ্যে 

এই কচ্চ শ্রেণীস্থ জনগণের কিছু প্রভূত! 
আছে বলিক্গা, মধ্য শ্রেণীস্থ জনগণ 

সর্বদাই তীহাদিগের গ্রভূতার বিপক্ষে 

মিজপক্ষ বক্ষীকৃত করিতেছেম । এট 
বহার 



| উর 

২১৫২ 
স্পা আও সপ | শা? পপ শপ পপ প্রজা সা শা 

নিক সমর্থন কালে তাহারা সাধা- 

রণ লোকের স্বত্ব ও অধিকার এবং 

স্বাধীনতার ভাব, শ্বদেশানুরাগী এবং 

ত্জাতিপ্রেমিকের ' উৎসাহৰলে স্থাপন 

করিতেছেন। এই যুদ্ধে তাহার! সর্বদাই 

অগ্নিময় হইয়া! আছেন । এই যুদ্ধে 
তাহারা সমাজের স্বার্থ ত্বদেশের ইষ্ট, 

তন্ন তর করিয়া! বিচার করিতেছেন। 
বাস্তবিক এই যুদ্ধে তাহার] রাজ্োর সমস্ত 

কার্ধা ও বিষয়ই পর্যযালোচন? ঝুরিতে- 

ছেন । ইহাতে তাহাদিগের জ্ঞান ও 

বুদ্ধিবল, তাহাপিগের স্বদেশোনুরাগের 

বিলক্ষণ পরিচয় হয়। তাহারা অতি 

ছুর্দমমনীয় লাহসে এই খ্যাপার, এই মহা- 

সামাঙ্গিক যুদ্ধ, সমাধা! করেন । স্বদেশের 

মঙ্গলের নাম ধরিয়া তাঁহারা কাহাকেও 

ভূখজ্ঞান করেন না। তাহাদিগের বাক্য 

ও কার্ধো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। তখন 

তাহাদিগকে রাজ্যের এক ছুর্দমনীয় 

বল বলিয়। প্রতীত হইতে,থাকে--বে 

বলের শাসন, উচ্চ শ্রেণীস্থ জনগণ +-- 
যাহার সমর্থনকারী সামানা লোক- 

ম্িল। 

'এই মধা শ্রেণীস্থ জনগণ ইয়োরোপীয় 
সমার্জের গঞারব-স্বরূপ | তীহারাই 

বিদ্যালোচনায় নিযুক্ত আছেন 7; বড় 

বড় অধ্যাপক তাহাদিগের মধা হইতে 

উৎপন্ন হয়। তাহারাই দেশ দেশাস্তরে 

বড় বড় অবদদান-পরম্পরায় নিযুক্ত 

আছেন) তীহারাই বাণিজ্ার্থ ঘেশ 

1 প্েশান্তরে বিনির্ঠত হইতেছেন,। তীহা- 

আধ্যদ্শন 1” 
এ সত সপ্প | পি লা আপস স্দা শি জ 

অগ্রশায়ণ, ১২৮৮ । 
78 তি শি তি টিসি পিস পলা 

রাই,দেশ দেশাস্তরে রে নানাহিধ আবিষ্কার 

করিয়। জ্ঞানরাজ্য বিস্তার করিতেছেন । 

তাহারাই দেশ দেশাস্তরে ইয়োরোপীয় 
সভ্যতা বিস্তার করিতেছেন 1. তীাহারাই 

নৈনিক ও রাজকার্ষ্যে ব্রতী হুইয়! দেশ 

দেশান্থরে শ্ব্দেশের নাম গেৌরবিত 

করিতেছ়েন। ইয়োরোপের যত ভূবন- 

বিখ্যাত মহাজনগণ, সকলই প্রায় এই 

মধ্যম শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তীাহার। 

এক এক জন কার্য গুণে আজি প্রাতঃ- 

শ্ম্ণীয় হইয়! আছেন। 

এক জন এক এক অগ্রিরাশি, যেখানে : 

সে অগ্নিরাশি পড়ে, সে স্থান উত্তপ্ত 

হইয়! যায়। তাহাপাই ইংলগ্ডে মাগনা- 

চার্ট। ও পার্লেমেন্টের স্থষ্টিকারী এবং 

আমেরিকার উপনিবেশ ও ভারত- 

রাঙ্গোর স্থ।পর়িতা। 

ইংরাজ জাতির রাজনৈতিক প্রবণত। ; 

কিরূপ, তাহারা কোন্ বলের শাসনে | 
স্বদেশ মধ্যে চালিত হয়েন, এবং তাহা-! 

দিগের রাজনৈতিক জীবনের সারত্ব | 

কোথায়,এই সমস্তঃবিষয়,বোধ হয়)এক্ষণে | 

অনেক, দূর প্রতিপন্ন হইতেছে। এই ! 

সমস্ত বিষয় যতই পর্যযালোচনা করিবেন, | 

ততই আপন|রা বুঝিতে পারিবেন, 

আমাদিগের রাজনৈতিক কৌশল কিন ৃ 

হওয়] উচিত। এই কৌশল পাতিবার | 

অগ্রে আমাদিগের ইংরাজজাতির সভাতা৷ 

পর্যালোচনা করা উচিত) এবং ইংরাজ- 

জাতির“কচি.ও প্রবণতা বিশেষক্ধপে 

বুরিরা দেখ! চিত ॥ এরূপ না বুবিয়। 

তাহারা এক : 

পপ 
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& 



অগ্রহায়ণ, ১২৮৮। 

করি, তাহা! হইলে আমশিদিগের পদে 

পদে বিফল হইবার অনেক সস্তাবনা। 

ইংরাজ জাতি কতদুর সম্বাদপত্র-প্রিয়, 

তাহার৷ সাধারণ জ্ঞানধবণির (১০ 

1 0180107) কতদূর সমাদর করেন, সেই 

জ্ানধবশির শাসনে কতদূর চালিত হয়েন, 
তাহ! বোধ হয় 'আপনারা সকলেই অবঃ 
গত মলাছেন। আমাদ্িগের এই সম্বাদ 

পত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া 

কর্তব্য । আমাদিগের সন্বাদপত্রের সমা- 

দ্র আরও বৃদ্ধি করা উচিত । এই সমস্ত 

পত্র যাহাতে রীতিমত চলে, তদ্বিষয়ের 

বন্দোবস্ত করা উচিত । ইহাদ্দিগের 

রাজনৈতিক মূল্য যত অধিক, এক্ষণে 
আমর তত অধিক মুল্য বুঝিতে পারি 

নাই ॥ এদেশীয় সমাদপত্রকে যতদুর 
উৎসাহ দান করা উচিত, আজিও 

আমর! ততদুর উৎনাহুদান করি না। এই 
সম্বাদ্রপত্র হইতে আমাদিগের আর একটা 
আনুষঙ্গিক উপকার লাত হইতে পারে । 

। আমাদের বিচ্ছিন্ন সমাজকে ইহা 

এক হ্ত্রে আবদ্ধ করিতে প্ারে। 

একতা-স্থাপন-পক্ষেও ইহা একটা মহৎ 

। উপায় হইতে পারে। সমাজের ভিন্ন 

| ভিন্ন অংশের ইহা বুন্ধন-রঞ্চু-ম্বরূপ। 
ইংলণ্ডে সম্বাদপত্র-সম্পাদক রাজার মন্ত্রী, 

| প্রজার বন্ধু, এবং সমাজের শিক্ষক । এই 

গুরুতর কার্ধযভার আমর! কাহাদ্গিগের 

হস্তে স্াস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত আছি? ভারতে 

দেশীয় লোক দ্বারা চালিত ইী।রাজী সন্বাদ- 

স্পা সি সপ সপ পপ সা পাপা পা শা সী পপ সপ পপ পপ 

সপ ্্্প্্পস্্্্্স্্ পবা সাপ 

আমাদের অভাব । 

যদ্দি আমরা কার্ধ্য- কৌনল অবধারণ | পত্র কয়ধানি আছে 1 তন্মধ্যে কয়খানিই 

৩৫৩ 
০০০ বারা অর 

ব1 উপযুক্ত লোক দ্বার সম্পাদিত হই- 

তেছে ? আাদিগের দেশীয় ভাষাপিখিত 

সম্বাঙ্পত্রের অবস্থা কিরূপ? ভারতের 

প্রধান প্রধান সর্ধস্থানে কি জুচালিত 

সম্বাদপত্র আছে % এক্ষণে আমাদিগের 

এই সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাম্য হইয়া 
উঠিয়াছে । এই সমস্ত প্রশ্রের রাজ- 
নৈতিক মুল্য এক্ষণে অর্নেক অধিক 

দাড়াইয়াছে। 

আমাদিগের প্রথম রাজনৈতিক অভাব 

বণিয়। আমি যাছ! নির্দেশ কধুরয়াছি, 

সম্বাদ্দপত্র দ্বার মেই অভাব-মোচন যে, 
অনেক দূর সম্ভবিতে পারে, তাহ। বল৷ 

বাছুল্য মাত্র | এদেশে এখনিই ৫ 
কতিপয় সম্বা্দপত্র প্রচলিত আছে, 

তদ্থারা এক্ষণে, এই অভাব অনেকদুর 
মোচন হুইতেছে। কিন্ত সেই লম্বাদ- 

পত্রের সংখা! অতি অল্প । তন্মধ্যে 

অনেক মস্বাদপঞ্জ উপযুক্ত হস্ত দ্বারা 

সম্পাদিত হয় না। কোন কোন পত্র 

দল-বিশেষেদ স্থার্থ-স্মর্থনার্থ নিযুক্ত | 
কোন কোন সম্বদদপত্র কেবল নীচতা- 

ব্যঞ্জক গালি দিতেই পটু; তাহাতে 

সারগর্ড কথ! অলপই থাকে। এই লেশ্বাম- 
পত্রের সংখ্যা ও যে।গ্যতাঁর বৃদ্ধি কর] 

উচিত ॥ আমাদিগের ,স্বাদপত্রের 
উত্নাহ নাই ॥ তাহার্দিগের গ্র।াহক- 

খ্াযা। অতি অলপ। সগ্থাদপত্রের 

আয় এত অধিক হওয়া! উচিত, যন্ধারা 

সম্পাদক কেবল তাহাতেই. আবদ্ধ 



৩৫৪ 

থাকিতে পারেন। তাহার কার্ধ্য যেন্নূপ 

গুরু5র, তাহার কার্ষে যেরূপ জ্ঞানের 

প্রয়োজন, যেরূপ বিদ্যালোচনার প্রয়ো 

জন, যেরূপ বহুদর্শিতা, বিজ্ঞত1) বুদ্ধি- 

চালন! ও চিস্তার প্রয়োজন, অন্ত ব্যব- 

লায়ে লিপ্ধ থাকিলে”এ সমস্ত প্রয়োজন 

সিদ্ধ হইবার বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটে। 

এদেশীয় কয় খানি সম্বাদপত্রের আয় এত 

অধিক যে, তাছাতে সম্পাদকগণ অন্ত 

ব্যবসায়ে নিরপেক্ষ হইয়া ঢালাইতে 
পারেন ? ত্ুতরাং এদেশীয় অনেক 

সম্বাদপত্র অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। 
অকর্ধীণ্য বলিয়৷ তাহাদ্দিগের সমাদরও 

নাই। 

" গুধু সন্বাদপত্র নহে, এদেশে সাময়িক 

পত্রেরও বিলক্ষণ অভাব। কয় খানি 

মাগেজিন,রিভিউ প্রভৃ্ঠি উচ্চদরের রাজ- 
কার্য্য-মমালোচন-পত্র দৃ্ট হয়? আজি 
কালি বাঙ্গালাতে যে কয়েক খানি স্বাম- 

ধিক পত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে 

রাজ-সম্প য় প্রস্তাব কি কখন লিখিত 

হয়? তাহাতে রাজনৈতিক বিষয়ের 

গন্ধমাত্রওত থাকে না। তাহাদিগের 
সম্পাদকগণ কেবলই দাধারণ সাহিত্য, 

কবিতা, ও" উপন্তাস লইয়াই ব্যান্ত। 

কিন্ত এই নকল কাগজে কি রাজকাধ্যের 

সমালোচন, রাজনৈতিক কৌশলের 

পর্যযালোচন! প্রভৃতি উচ্চদরের প্রস্তাব 

সকল এবং সাময়িক ঘটন। সকলের উপর 

র পরিণত ও বিজ্ঞতম অভিপ্রায় প্রকাশিত 

| হওয়া উচিত নহে ? এদেশে যে. সমস্ত 
এ সি সর কাপ পপ 

)] 
রঙ 

আধ্যদর্শন। অগ্রহায়ণ, ১২৮৮। 

সাময়িক পত্র প্রচলিত আছে, তাহা. 

দিগের রাজনৈতিক মূল্য কিছুই নাই 
বলিলে, অত্যুক্তি হয় ন1। তন্থারা যে। 

একটী মাত্র দূরবন্তা রাজনৈতিক উদ্দেশ ূ 

ফাধিত শ্য়, তাহ আমি পরে বলিব। | 
অনেকে বলেন, আমাদ্দিগের রাজনৈতিক ূ 

বিষয় “গ্রহণ কর1, এবং তৎসম্বন্ধে কোন 

উক্ভি করা অরণ্যে রোদন কর! মাত্র। | 

কিন্তু এ কথা প্রকৃতপক্ষে খাটে না। 

আমাদিগের সকল কথাই কি অরণো | 

রোদন হয়? মে দ্িনকার মুদ্রাযস্ত্রের 

নববিধান কেন উঠিয়া গেল? আর 

আমাদিগের সকল কথাই যে সারবান্, 
তাহা কে বলিল? আর মনে করুন, 

যদ্দিই 'মামাদ্বিগের কথ! গ্রাহ্ না হয়, 
কিন্ত রাজকার্ধ্য বিষয় সর্বদ। পর্যালোচনা 

করিলে যে, ইংরাঁজ-রাজকর্মমচারিগণের 

পীড়ন ও ভ্রম অনেক দূর নিবারণ হইতে 

পারে, এবং তাঙ্াদিগের রাজকার্ষেযর 

উপর শীসন থাকে, তদ্দিষয়ে আর 

সন্দেহকি? 

আমাদিগের প্রথম রাজনৈতিক অভাব- 

মান জন্য আমি এই একটী মাত্র 
উপায় নিদ্ধারণ করিলাম। ইহা যে | 

প্রধান উপায়, তাহ। বোধ হয়,অনেকেই 

ত্বীকার করিবেন। এ সম্বন্ধে অন্যান্য 
উপায়ও অনেকের মনে উদ্ভাবিত হইতে 

পারে। কিন্তু আমি আর অন্যান্য 

উপায় ভাবিবার সময় পাঁই নাই। 

আমাদিগ্রের দ্বিতীয় রাজনৈতিক 

অভাব,--ইংরাজরাজে হুখতোগের বৃদ্ধি 

পা টি 

সপ আস 

ঠাারারারা০০০০০০০০০ ০ কউ টি 



স্পা পি -এ এ এ এরর উর শা জন 

অগ্রহায়ণ, ১২৮৮। ,আমাদের অভাব । ১০৩৫৫ 

করা । বে রাজত্বে থাকিপ্তেই হইবে, | আমরা পরের উপর সে ভার নান্ত 
_সেরাজত্বে মুখে থাকিবার জন্য চেষ্টা | করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া! বসিয়া আছি। 

করা উচিত? আমরা স্বীকার করি, ; আমরা যদিও কোন বিষয় আপন! 
 প্রঙ্গামগ্ুলীর শ্খবৃদ্ধি জন্য উংরাজগণ | হইতে চেষ্টা করি, তাহাতে গবর্ণমেন্টের 

যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাহ | সাহাষা ব্যতীত ম্ুসম্পন্ন করিতে পাত্রি 

: দ্বিগের অনেক ব্যবস্থা সামাজিক সুখের | না। যাহ] আপনাদের প্রয়াসে হসম্পর 

জনা বিধানিত হইয়াছে । তাহার্গিগের পণ হওয়া উচিত, ভাহাতেও আমরা গবর্ণ- 

রাঁজশাসন শুদ্ধ সামাজিক উপদ্রব ও | মেণ্টে সাঙাধা গ্রহণ না করি! সমাধা 

৷ পাপাচার নিবারণার্থই নিয়োজিত নে, | করিতে পারি না। কোন বিষয় শ্বাধীন- 
সেই শাসনে যাহাতে সকলে ম্বধে | ভাবে সম্পন্ন করিতে এখনও আমা- 

থাকিতে পারে,এমত বিধানসকলও বিধি- | দ্িগের ক্ষমতা হয় নাই । কিন্তু গ্বাধীন- 

বন্ধ এবং উপায় সকল অবলম্িত হয়। | তাই গ্বাধীনতীর শিক্ষা্ছাত্রী। ্বাধীন- 

তাহাদ্দিগের পূর্তবিভাগ, ও পবলিক , ভাবে, আত্মনির্ভর না করিয়া কার্ধ্য 

ওয়ার্কন ডিপার্টমেণ্ট,নিয়ত দেশের গবৃদ্ধি-] করিলে, কার্য্যবিষয় ক স্বাধীনতা কখনই 
সাধনে তৎপর আছে । আমরা শ্বীকার | লাভ কর! যাইষে না। এমত অনেক 

করি, ইংরাজরাজত্বের শাসনাধীন হইয়া | কায আছে, যাহা! সামাজিক 
আমর! যে প্রকার শান্তি ও নুখভোগ | স্বখেব জনা, স্ব্টেশের মঙ্গলের জন্য 

করিতেছি আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ | আমর] নিজেই করিতে পারি) সে সমস্ত 

কখন সে প্রকার শান্তি ওন্বধভোগ করিতে | কার্য*আপনাদিগের, “হস্তে গ্রহণ কর1 ও 
পারেন নাই । কিন্তু যাহ] র1জপুরুষেবা | রাখা কর্তব্য ।* কিন্তু যাহা গবর্ণমেন্ট 

ইচ্ছাপূর্বক এবং দয়াপূর্বক করেন, | ব্যহীত, সম্পন্ন হইনে পারে না, হাতার 
তাহাই স্থখের শেষ নভে । যাহাতে শুদ্ধ | জনা নূন নূতন রাজনৈতিক বিধানের 

শি পপ অপ 

সপ স্প্্্্্স্স্স্স্মস্পস স্্প০্প্্্ক্্্ম.্প-স্্্প- স্প্রে ্্্্্স্্স্সস্পস্পস্পৃস্স্প 

ছু 

 আমাদিগের মঙ্গল,যাহাতে আমাদিগেরই্] আবশ্যক, তাহা গ্বর্মেষ্ট হইতে লাভ 
সুখরৃদ্ধি হইবে, সে কার্যে আমাদিগের করিবার জন্য মতত আমাদিগের চেষ্টা 

| যতদূর প্রয়াসী হওয়া উচিত, পরের | নিয়োজিত থাকা আবশাত এজন্য 
স্পস্ট পপ 

মুখাপেক্ষায় না থাকিয়া; আপনারাই | আমর! দেখিতে পাই, আমাদিগের* এই 
মচেষ্ট হইয়া! তাহার অনুষ্ঠানে ব্রতী | কয়েন্টী অভাব আসিয়। উপস্থিত হয়। 
হওয়া! যতদুর আমাদিগেরই উচিত,পরের | ১। গবর্মেন্টকে আপনাপ্দগের 
ততদুর ওচিত্য হইতে পারে না । কিন্ত | অভাব জানাইবার জন্য প্রতিনিধিত্বের 
আমাদিগের এত দৃর নিশ্চেষ্ট ভাঁব। যেন | আবশ্যক। 

মে কার্ধাতার কিছুঈ আমাদিগের নহে। | ২) গবমেন্টের রাল-বিধান-কার্ধো | 
০ ৩ 



০ ০ 

আধ্যদশন | 

আগাদিগের কিয়ৎপরিমাণে অধিকার 

লাভ কর! আবশাক। 

৩। গবর্ধমেণ্টের দাধারণ-হিতকর 
কাধ্যানুষ্ঠানে আমাদিগের যথাসাধ্য 

সাহাধ্য-দান ও তাহার অনেক দূর 

আপনাদিগের হস্তে লওয়! আবশাক। 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, ব্রিটিশ গবর্ণ- 
মেন্টে তিনিধিত্ব ছুট প্রকারে সম্পন্ন 
হয়। দেশীয় সাময়িক ও সন্বাদপত্র, 

এবং পার্পেমেণ্টের মহাসঙ। এই 
প্রতিনিধিত্ব-কার্ষো ব্রতী আছেন। দেশীয় 
নশ্বাদ-পত্রের প্রতিনিধিত্ব প্রজাগণের 

ইচ্ছাক্কত, পার্লেমেন্টের প্রতিনিধিত্ব 
গবর্ণমেপ্ট ইচ্ছা পূর্বক গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। লাময়িক ও সম্বাদ-পত্রের প্রতি- 
নিধিত্ব বলিতে গেলে, প্রজাগণ জ্রোর 
করিয়া গবর্ণমেণ্টেক প্রদ্দান কবেন। 
গবর্ণমেপ্ট নিজে ইহা চাছেন নাই) 
কিন্ত যখন ইহ! আছে, খন গবর্থমৈণ্ট 
ইহার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখাইতে 
পারেন না। অনিচ্চা থাকিলেও) এ 

প্রতিনিধিত্ব কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ করিতে 

হইবেই ইইবে। আত এব রাজ্ামধ্যে 

সামগ্িজ ও সম্বাদপত্রের প্রতিনিধিত্বের 
যে কোন ফলোপধায়িতা ও উপকারিতা] 

নাই, একথা কখনই বল। যাইতে পারে 

ন!। প্রীভনিধিত-কার্যা সানয়িক ও 

সন্বাদপত্র ঘার কিয়ৎপরিমাণে সম্পন্ন 

উইয়। থাকে । সাময়িক 'ও সম্বাদপত্রের 

সম্পাদন-কার্ধা সুসম্পন্ন হইলে, ততন্বাগা 

'| ভিবিধ রাজনৈতিক উদ্ষেশ্য সিষ্ট হয়| 

অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ । 

তাহারা রাজোর একটা শালন-যন্ত্র শুধং 

অত্যাচার-নিবারণের প্রধান উপায়, 

তাহার! প্রজামগলীর যুখন্বরপ ও প্রতি- 

নিধি, এবং সাধারণ জনগণের শিক্ষার 

ও উন্নতির পথপ্রদর্শক । ভারতবর্ষে 

এক্ষণে এইকপ ব্রিবিধ-উদ্দেশা-সাধনের 

'নিতাত্ত প্রয়োজন । আমরা সাময়িক 

ও সম্বাদপত্রকে এই উদ্দেশ্য-সাধনে বরণ 

করিব। এই পত্র আমাদিগের প্রথমোক 

অভাব-মোচনে কত দূর সক্ষম, তাহা! 

প্রদর্শন করিয়াছি । এক্ষণে আমি বুঝা- 

ইতে চাহি যে, প্রজাম গুলীর মুখম্বরূপ 
ও প্রতিনিধি-প্বরূপ হইয়া ইহ1 আমা- 

দিগের দ্বিতীয় রাজনৈতিক অভাব- 

মোচনেও অনেকদূর মমর্থ। বিশেষতঃ 
যখন ভারতরাজ্জে ব্ক্তিগত প্রতিনিধিত্ব 

বিদামান নাই, যখন কোন প্রতিনিধি 

নভা দ্বার আমাদিগেধ রাজকার্সে!র 

মন্ত্রণা ও বিচার 'হয় না, বখন এরূপ 

সভার প্রত্যাশা বহুদূর তথন আমর! 

যতদূর পারি, সামরিক ও সন্বাদপত্রকে 

আমাদিগের প্রতিনিধিত্ব-কার্য্যে নিযুক্ত 

শ্করিখ। রাজা ইচ্ছা পূর্বক আমাদিগের 

ব্ক্তিগত প্রতিনিধিত্ব ও মন্ত্রণা গ্রহণ 

না করেনঃ আমরা আন্তে আস্তে ও 

ক্সক্তাতনারে তাঁহাকে মুদ্রাধন্ত্রের প্রতি- ৯১৮০, ১ ০: এ সপ ০ হা সপ এ+ ৯ পপ ৭ পাশ ৮ সপ পপ সপ 

। 

নিধিত্ব অর্পণ করিব । অতএব ভারতবর্ষে ৰ 

এক্ষণে সাময়িক ও সন্বাদপত্রের মূল্য 

অত্যন্ত অধিক। ব্রিটিশরাজায অপেক্ষা 

এখাপে বহার মূল্য হিগুণতর। 

আমরা যে এত বন্ধ পূর্বক উংরাজী 
১ উপর ৩৮ ০৮ --পা- া _৬ 

র 



শিক্ষা করিতেছিঃতাহা কে বৃধা হইবে ? 

। দ্বার কি একটাও রাজনৈতিক 

উদ্দেশ্য *সিদ্বধ করিতে পারিব না? 

| দেই বিদ্যাঠকে কি শুদ্ধ আমর] অর্থকরী 

ূ বিদ্যা করিয়া রাখিব? * আমাঙছগিগের 
ইংরাজী বিদাা এই মুদ্রাষন্ত্রের প্রতি- 
ৰ নিধিত্ব কাধ্য-পক্ষে কত দূর *উপক্ণরে 

ৰ আসিতে পারে, তাহ! একটু বিবেচন। 
করিয়! দেখিলেই বুঝিতে পার! যাইবে। 

| ভারতবাসী দ্বারা যে ছুই এক খানি 
| ইংরাজী সঙ্বাদ-পত্রিকা সম্পাদিত ও 
ৰ চ/লিত হইয়। থাকে, তাহাতেই আমার 

। কথার যাথার্থ্য অনেকদূন্ন প্রতিপন্ন 
| করিতেছে $ তাহাতেই আমরা ইহার 

রাজনৈতিক মুল্য কিয় পরিমাণে 

বুঝিতে পারিতেছি। কিন্ত তাহাই 

যথেষ্ট নহে, তন্দারা 'আমাদিগের 

উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতেছে না। 
। আমরা পুর্ববেই বল্গিয়াছি, তাহাদিগের 

খা! অতি অন্ল। সকলের যোগাত। 

| ইতদূর নাই। কোন কোন পত্র দল অথবা! 

সম্প্রদায়-বিশেষের পক্ষপান্ী। অনেক 

' অকর্ণ্য কাগজকেও আমরা শ্রয় 

দ্বিই। কোন সামরিক পত্র আমাদিগের 

' রাঙ্গনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে না। 

| আমার্দিগের সাময়িক পত্রাবলিকে ও এই 

। উদ্দেশা-সাধনে নিরোজিত করা উচিত। 

: দ্রেশীয় ভাষায় যে সমস্ত সাময়িক ও 
! মন্াদ-পত্র চালিত হুয়,তাহা'র অভি প্রায়- 

ৃ অনুবাদে কোন ইংর[ভী $কাগঞ্জ নিবো 
| জিত নাই এরূপ অভিপ্রায় অনুবাদের 

স্পেস 

দেওয়া আবশ্যক 

রাজনৈতিক মুল্য আমাদিগের ইংরাজী 
কাগজের সম্পাদকগণ হয় বুঝেন না” 
না! হয়, তাহারা তাহাদিগের পত্রে 
তজ্জন্য স্বতন্ত্র স্থনি দিতে "পারেন 

না। অথবা মে কারধ্য-সম্পাদনের অন্য, 

যে ম্বতস্ত্রপরিশ্রম ও সহায়তার আবশাক, 
হয় সে পরিশ্রম-শ্বীকারে তাহার! 

কাতর, ন। হয়) তজ্জন্য সহায়তা প্রাপ্ত 

হন না। কিন্তু কথা এই, এন্সপ 
অনুবাদের কি রাজনৈতিক প্রয়োজন 

নাই? গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক কি 

আমাদিগের সমুদায় প্রয়োজন সিদ্ধ 
করিতে পারেন ? তিনি শুদ্ধ গবর্ণ- 

মেণ্টের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেই নিয়ো- 

জিত। তীহ! দ্বারা আমাদিগের বৃহৎ 

প্রয়োজন কখনই সিদ্ধ হইতে পারে ন1। 

সুতরাং এতীন্য আমাদিগের আতগ্ 

উপায়ের আবশ্যক এজনা আমারদিগের 

গতন্ত্র পত্র স্থাপন ও প্রচালন কর! 
আবশ্যক? যদি নির্জ আয়ে সে পত্র 

না.চলে। তাহার ব্যয়, সমুদায়। সমাঞ্জের 

যাহাতে রাজের ও প্রজাগণের 

সুখবুদ্ধি হয় তৎপক্ষে আমার্দিগের' 

ইংরাজরাজ অত্যন্ত অন্ুকুল। মাধারণ 
হিতকর কার্ষের প্রস্তাবে উংরাজ 

গবর্ণমেণ্ট যেমন তাহাত্বির তস্তাবলম্ব 

প্রসারিত করিতে প্রস্তুত, এমত অন্য 

কার্যে নভে । তাহার) এক্সন্য সাহাধ্য 

দিতে কখনই বিমুখ নঙেন। অনেক 

স্থানের মিউনিসিপাল গবর্ণমেন্ট প্রজা" 

] রি এ 
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 হুন্তে অনেকদূর সমর্পণ করিয়াছেন। "দিগের সদস্যগণ হুসম্পনন করিতেছেন? 
এক্ষণে আমরা এই গবর্ণমেপ্ট কেমন 

সম্পাদন করি, তছুপরি এই কার্ণ্যভার- 

সমর্পণের বিমুষ্যকাঁরতা নির্ভর করি- 

তেছে। কলিকাতায় মিউনিসিপালিটির 

কার্ধয অতি সুচার রূপে সম্পন্ন হইতেছে, 

তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্ত 

জেলার মিউনিনিপ্যালিটির কার্ধা কি 

এদেশীয়গণ তত পারগতার সহিত 

সম্পন্ন করিতেছেন ? আমর] এই কার্যে 

যত যোগ্যতা দেখাইব, ইহাতে যত 

মনোযোগ দিব, তত আমাদিগের 

লাঁভ। এই যোগাতার উপর আমা- 

দ্রিগের আর একটা ভবিষা রাজনৈতিক 

উন্নতি নির্ভর করিতেছে । মিউনি- 

সিপ্যাল কার্যে নকলতা লার্ত করিলে, 

আমর! ক্রমশঃ অন্যান্য! রাজকাধ্যে 

ও রাজমন্ত্রণায় প্রবেশাধিকার লাভ 

করিতে পারিব। কিন্তু উহাতে যদি" 

আমর] মুখ না পাই, আমর কি মুখে 

অন্য অধিকারের প্রার্থী হইতে পারি? 
ইংরাজগণই ব! কেন অনা গুরুতর 

কার্ধ্যভার আমাদিগের হস্তে সমর্পণ 

করিখেন? 

আর এক স্থত্পে আমাদিগের যোগাত। 

| দেখা ইবার, আবশ্যকত। হইয়াছে । এক্ষণে 
ইংরাজরাজ গ্রত্যেক শ্ানীয় গবর্ণমেণ্টের 

রাজলভায় দেশীয় সদণ্য গ্রহণ কৃরিয়া- 

ছেন। লাধারণ-হিতকর প্রস্তাবে 

ভাহাদিগের মন্ত্রণা গ্রহণ করাই ইহার 
ৃ উদ্দেশ্য । কিন্ত এ উদ্দেশ্য 'কি 'আমা- 

অগ্রহায়ণ,১২৮৮ | 
ধরারলাররবাজ 

তাহাদিগের সংখ্যার নানতা কি কার্ধা- 
দক্ষতায় সম্পূরণ হয়? সংখ্যা-শানতার 

ছল ধরিয়! চুপ করিয়! বসিয়া থাক! তাহা- 

দিগে উচিতব্নহে । তাহাদিগের কথায় 

যদ্দি স্ববুক্কি থাকে, তাহাদিগের মন্ত্রণায় 

যদি, সভ্ভাব থাকে, স্বানীয় গবর্থমেণ্ট 

কি তাহ! উপেক্ষা করিতে পারেন? 

তুযুক্তি ও সুমন্ত্রণা যে স্ান হইতে 

আন্থক না কেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা 
কধনই উপেক্ষা করেন না, করিতে ও 

পারেন না । সংখ্যায় ম্যান বলির! 

আমাদিগের চুপ করিয়া থাক] উচিত 

নছে। আমর] যত দূর পারিব, আপনা- 

দিগের স্বার্থের জন্য, রাজের সুখের জন্তয 

উদ্যোগী হইয়া মন্ত্রণা দিতে চেষ্টা 

করিব। এক বার বিফল হুই; তাহাতে 
ক্ষতি নাই । সময়ে সময়ে আমাদিগের 

গবর্ণর বদলি হইতেছেন । যাহা 

ক্যার্থেলের কাছে স্ববব্যবস্থা বলিয়। 

নির্ণীত না হইতে পারে, তাহা হয় ত 

ইডেনের কাছে স্থব্যবস্থ৷ বলিয়! গণনীয় 

হককে পারে। গবর্ণমেণ্টের এইরূপ 

পরিবর্তন আমারিগেরই সুবিধার কারণ। 

সময় ও লোক বুঝিয়া কেবল প্রঞ্কাব 

কর আবশ্তক। লিটনের সময়ে যে 

মুদ্রাবস্ত্রেরে নববিধি প্রবর্তিত হইয়া- 

ছিল, রিপনের কৃপায় তাহা উঠিয়! 

গেল। আমাদিগের সমুদ্বায় গবর্ণমেণ্টই 

সময় সময় পরিনর্তিত হইতেছে । কি 

স্থানীয় গবর্ণর, কি গবর্ণর-জেনরল, কি 

সর পপর পপ 



চৈরঙা অগ্রহায়ণ, ১২৮৮। 

মেক্রেটরি অব ষ্টেট স্লই মধ্যে মধ্ো 

পরিবর্তিত হইতেছে এবং ততসঙ্গে সঙ্গে 
গবণমেপ্টের রাজশাসনপ্রণালী এবং 

ৰ কৌশলের অনেক পরিবর্তন ঘটিতেছে। 

আমাদিগের বেণ্টিক ও ঙ্মেকলে যে 
উচ্চশিক্ষার বিধান করিয়] গিয়াছেন, 

ক্যান্বেলের মত লোক তাহাঞ্প্রবর্তিত 

করিতে চাহিতেন কিনা সন্দেহ। কিন্ু 

এক বার যাহ] প্রবর্তিত হইয়। গিয়াছে, 

তাহ] শীঘ্ব উঠাইয়া দেওয়! স্ুুসাধা 

নহে । তাহাতে মনেক প্রতিবন্ধক 

উপস্থিত হয় । 

অতএব এই রাজ-পরিবর্তন হেতু 

আমাদিগের মন্ত্রণ।-দানের অনেক সুবিধা 

ঘটিতে পারে । ইহ'কে আমারিগের 

স্থববিধা-নাধনোপযোগী করিয়া লইব। 

লোক ও সময় বুঝিয়া সকল বিষয়ের 

প্রস্তাৰ করিব। তাহ! হইলে আমা- 

দিগের অনেক দুরু কৃতকাধ্যতা লাভ 
হইতে পারে। কিন্ত এপ কূৃতকার্ধ্যত। 

ৰ আমাদিগের রাজমভার দেশীয় লভ্য- 

গণের যোগ্যতা], উদ্যোগ, কৌশল 

ও কার্ধ্যশীলতার উপর সম্পূর্ণ *নির্ভর 
| করিতেছে । তাহারা যত উদ্যোগী, 

ৃ কৌশলী ও কার্ধ্যশীল হইবেন, আমরা 
৷ রাজকার্ধের মন্ত্রণা-সন্তন্ধে, এবং নূতন 
নূতন সাধারণ হছিতকর ব্যবস্থা-স্থাপন- 

| সম্বন্ধে ততই কৃতকাধ্যতা লাভ করিব। 

র এক্ষণে আমাদিগের রাজনৈতিক 

৷ অভাবের তৃতীয় মর্গে উপস্থিত হইলাম। 

আমাদিগের তৃতীয় ঠা জাতীর 

সপ 

আমাদের অভাব। 
"ররর বাস. ৪ ০ ৯ এপ পার সি পম তল সং শি পপ অপ 
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চিনি বিডি চরিক্র- বল। এই.চরিত্র-বল কিরূপে স্তন 

হইতে পারে, তাহাই আমার এক্ষণে; 

বিবেচ্য বিষয় । এক্ষণে আমাদিগের | 
জাতীয় চরিত্র-বল কিছুই নাই বলিলে, 
অতুযুক্তি হয় না । বছুকালের অধীনতায় 

আমাদিগের প্রকৃতি এত মৃহ্, নিস্তেজ 

ও কোমল হুইয়। গ্রিয়াছে যে, আমা- 

দিগের লমস্ত জাতিকে একটা বৃহৎ স্ত্ী- 
জাতি বলিলে অযথা কথা বল! হয় ন।। 

মুনলককান রাজত্বের পূর্বেও ভারতে 

অধীনতা যত নিয়ন্তরে গিয়াছিল, 

এবং এই* অধীনতার প্রভার্কে যত দুর 

জাতী দূর্বলতা সংসাধিত হইয়াঁছিণ, 
এরূপ বোধ হয়, আর কোন থানে হয় 

নাই। এখানে অধীনত এক প্রর্বার 

ছিল ন1) এখানে অধীনতা নান! 
আকারে জাতী তেজ হাস করিয়াছিল । 

অবশেষে মুমলমানগণের রাজনৈতিক 

আুধীনতার যাহা ছিল, একেবারে তাহার | 

সমুদায় তেল হরণ করিল। জাতীয় 
অধঃপতন সম্পূর্ণ হইল। আমি পূর্বেই 

বলিয়াছি, ইংরাজাধিকারের পর্বে | 
আমরা যেরূপ অধন্তরে নিমজ্জিত ছিলাম, 

তখন কে!ন বিজাতীয় সাহায্য নহিলে 

আয়াদিগের উঠিৰার ।যে/ ছিল ন1। 

বাস্তবিক অধীনতাই প্রাচ্য মুভ্যতার 

প্রধান ধর্ম। ইয়োরোপীন্ব সত্যতার 

সহিত প্রাচ্য সভ্যতার তুলনা করিলে, 

এই বিভিন্নত1 স্পষ্টাক্ষরে প্রতীত হইতে 

থকে । ভারতে কেন--কি চীন? কি. 

তাতার, কি পারন্য, সর্ধ প্রাচ্য দেশেই 
৮৮০৮ পর সপ পাক আপস শপ পর ০৫০৯৮ ০ পাপা পাপ পা 8৪ রী 



সণ দি উজ অপ তল শিপ 

[| অধীনভাই সভার প্রধান লক্ষণ ). 

«মানবজাতি যখন অপভ্য অবস্থায় অধ- 

স্থিত থাকে, তখন তাহাদিগকে শাসনা- 

ধীনে আনিকা বশীভূত রাখা কর্তব্য । 

কিন্তু আমর! দেখিয়াছি, যতর্দিন এই 

বস্টুত। ও অধীনত নিতান্ত দাসত্বে 

পরিণত ন1 হয়, ততদিন জাতীয় উন্নতি 

সাধিত হইতে পারে। কিন্তু রাজকীয় 
অধীনতা যখন ঘোঁর দাসত্বে পরিণত 

হয়, তখন হইতে উন্নতির পথ অবরুদ্ধ 

হইয়] যায় । রাজ্যতন্ত্র এরূপ হওয়। 

চাই, যে বর্তমান শাসন ও.ব্যবস্থাবলি 
ভবিষ্য উন্নতির পথ রুদ্ধ না করে। যে 

হলে এন্সপ ভবিষা-উম্নতির পথ রুদ্ধ 

হটয়াছে। সে স্থলে ক্রমশঃ ঘোর রাজ- 

কীয় অধীনত! আনিয়। পড়িয়াছে। এই 

মন্্রভেদী ঘটনা ইতিহানের অনেক 

স্লেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । ভারত 
ও যিশরের পুরোহিত জাতির প্রতৃত্ব, 

চীনরাজ্যের জনকের 'সাধিপতা আদৌ 
সেই সেই রাজ্যকে অনেকদূর সভ্যতামার্ে 
উন্নীত করিয়াছিল। এই উপায়ে প্রথমে 

সেই সেই রাজ্যের অনেক সুশৃঙ্খলা ও 
উদ্ততিগাধন হুইয়াছিল। কিন্তু এই 

উপাক্ষে সেই সেই রাজা, যে উন্নৃতি- 
সীমায় উখিত হইয়াছিল, এবং যে সীম! 

অতিক্রম ক্রিলে, সেই ছুই প্রভূত্বের 

বিনাশ-হইত, সমস্ত রাজকীয় বাবস্থার 

গণ্ডগোল ও মহা। বিশৃঙ্খলা ঘটিত, দেই 
সীমায় উন্নত হইয়া একদ| চিরদিনের জন্য 

“মই ই র রাজ্য দণয়মান র ছিন। এই 

অগ্রহায়ণ, ১২৮৮। র 
. ০০ ০০০ সপ, আপা পপ আদ শপ সপ আপা পি এ তা জা অপ ৯ অপ পপ পিল | জপ আপ শী লি পপ শিপ ৯ ৯ ওই রি 

চু 

উন্নতি-নীমায় আসিয়া তাহারা অগ্রসর | 

হইতে পারে নাই 1” এই সীমায় | 

উপনীত হইয়া ভারতে ্রাহ্মণ্গণের বল | 

বিক্রম প্রভৃত হইন্া] উঠিল। ভারতের | 
অধীনতা! পূর্ণতা প্রাপ্ত হঈতে লাগিল । 
শনৈঃ শনৈঃ সেই অধীনতার বৃদ্ধি 

হওয়াতে, ভারত একেবারে নিস্তেজ 

হইম! পড়িল। ভারতের জাতীয় পতন 

সম্পূর্ণ ছইল। ভারত পতনের সমস্ত | 
কারণ অন্যান্য প্রাচ্য দেশে বিদ্যাদান | 
নাই বলিয়া) তাহারা আঙিও দাড়াইয়। 

আছে । কিন্তু তাহার দীড়াইয়। 

আছে। তাহাদ্দিগের উন্নতির আর 

বৃদ্ধি নাই, তাহাদ্িগের সভ্যতার আর 
উন্নতি নাই। তাহাদ্দিগের সভ্যত। €যে 

যে পথে উঠিয়াছিল, কিয়দ্দূর উঠিয়াই | 
দণ্ডায়মান আছে। সমস্ত প্রাচ্য রাঁজ্যের 

সভ্যতার পর্যালোচনা করিলে দেখিতে 

পাইবেন, সকলেতেই জাতীয় অধীনত 

বিদ্যমান আছে। 
আমি পূর্বে আরও বলিয়াছি যে; 

প্রাচারাঙ্যের মহিত প্রধান প্রধান ইয়ো- 

রোপীয় রাজ্য সমুদ্রায়ের তুলনা করিলে, 

পরিদৃষ্ট হইবে যে, ইয়োরোপীয় রাজ্য 

সমুদায় মধ্যে একটা মধ্য শ্রেণীর প্রকাও 

লোক-বিভাগ অত্যন্ত বলবীর্যাশীল 

হইয়া বর্তমান রহিয়াছে । এইরূপ মধ্য- 

শ্রেণী প্রাচারাত্য-মধ্যে দেখিতে পাওয়া 

যায়না । আমি উপরে যে কথ! বলিয়াছি, 

তাহাতে এইক্মপই ঘটিবার সস্তাবন। | 

বেখানে দো অধীনত, মেখানে কেবল | 



সাহা 1 

আমাদের অভাব। রর 

সস 

অগ্রহায়ণ, ১২৮৮। « 

দুই দল বর্তমান থাকিতে গ্টায়ে ॥ এক দল 

প্রতৃত্ব করিবে, অন্য দল তাহাদ্দিগের 

অধীনভার*বশবর্তী থাকিবে। যাহার! 

প্রভুত্ব করে১ তাহারা অধীনস্থ দলকে 

বাড়িতে দেয় না,-তাহাদিগকে সর্ব! 

দাবিয়া রাখে। সমস্ত প্রাচ্য রাজ্যের এই 

সামাজিক অবস্থা) এখানে তিন দন 

লোকের বিদ্যমানতা সম্ভবে না। €্ষ 

সমাজে স্বাধীনতা আছে, সেই সমাঞ্জেই 

কেবল তিন দল লোকের অবস্থান সম্ভবে। 

এই স্বাধীনতার ক্ক-তি হেতু যে মামাঞ্িক 

উন্নতি সাধিত হয়, সেই উন্নতির নেতৃ- 

স্বরূপ বাহার। সেই স্বাধীনতা অবলগ্বন 

স্পেস সস 

করিয়! রহিয়াছেন,তীাহারা অবশ্য সমাজের 

মধো প্রধান ও বৃহৎ দল হইবেন। 

বলিতে গেলে, তীহারাই সমাজের 

জীবন-স্বর্ূপ॥ কিন্ত এই দলের মত্ততা, 

তাহাদিগের প্রবলতার আধিকা, তাহা" 

॥ দিগের বীর্যোর দূমন জন্য,এবং সামাল ক 

ৃ 

শৃঙ্খলা-স্থাপন জনা, একটী উচ্চ-শ্রেণীস্থ 

লোকের আবশ্যকতা হইয়! উঠে। 

আবার যাহারা মেই দল হইতে বিচ্যুত 

হয়, অথবা ক্ষমতাহীনতা, ও অন্ত 

হেতু সেই দলে উঠিতে ন! পারে, তাহার! 

অবশ্য সমাজ-মধ্যে নিম্ন তর একটী তৃতীয় 

শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া“পড়ে। ইয়ো- 

রোপীয় মধ্যশ্রেণীর উৎপত্তি এইরূপ 

মমাজের স্বাভাবিক নিয়মে সংঘটিত 

হইয়া থাকে। 

অধীনত মানব-প্রক্কতিকে নিভেজ 

ও মু করিয়া ফেলে। স্বাধীনতা 
সী পাপী শশী শী তিশা ীশিসী 

*মালিব-প্রক্কতির স্ফূর্তি-সাধন করে। 

অধীনতা! হুইতে মৃছৃত1 সঞ্জাত হয়, 
স্বাধীনত। হইতে উৎসাহ, সাহস; বল 
ও বীর্ধ্য উদয় হইতে থাকে । অধীনত 

মানবকে হর্বল, করে, স্বাধীনত! 

মানবকে সবল করে। যাহা এক জন 

মানবের পক্ষে সত্য, তাহ। সমগ্র জাতির 

পক্ষেও সত্য। কারণ, এ্রকটা সমগ্র 
জাতি প্রতি ব্যক্তির সমট্রি-মাত্র। এই 
জন্য, ামরা অধীন-জাতি-মধ্যে যত 
মৃছ ধর্ম দেখিতে পাই» আর স্বাধীন- 
জাতি-মধ্যে 'ধত উগ্র ধর্মের প্রাবল্য 

দেখি। ভারতবর্ষধায়গণ নিতাস্ত মৃদু 

ও মেষপালের ন্যায় নিরীহ, কিন্ত 

ব্রিটিশ জাতি উদ্যোগী, সাহসী ও 
বীর্ধ্যবানূ। ভাঁরতবর্ধীয়গণের চরিত্র-বল 
কিছুই নাই, ব্রিটিশ জাতির চরিঅ-বল 
অতি হুর্দমনীয় । 

তারতবাপিগণেন্ন চাঁরত্র-বল সৃজন 
করিতে হইপে, তাছার্দিগকে ইয়ো- 

রোপীয় সমাজের স্বাধীনতাকে ' অবশ 

গ্রহণ' করিতে হইবে। সমাজকে এই 

স্বাধীনতার ভিত্তির উপর স্থাপিত 

করিতে হুইবে। দ্বার্ধীনতার ভাঁক 
প্রতি জনের মনে ৰাগ্ীর উঅিগ্সি-পরীত 

বাক্যে সঞ্জাত করিয়! দিতে হইবে। 

আঁমরা এক্ষণে যেমন সর্ব বিষয়ে 
অধীনতার বশবর্তী হইয়া আছি, সে 

অর্ধীনতাকে নম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ 
করিতে হইবে । আমরা কি পরিবার- 

মগ্ডলে, কি সমাজ-মধো, সর্ব-স্থলেই 



| ৩৬২ 

॥ প্রতীত হইতেছে 

হইয়াছে । এই মধ্োশেণী 

ঘোর অবীনতার 

এই অধীন্তা 

বাস কগিতেছি । 

পরিতাগ করিনা, 

স্বাধীনতার ভাবে সম্পূর্ণরূপে অন্থুবিদ্ধ | ফল দর্শে নাই; কারণ, 

আহীরশন | 
টিসি 

অগ্রহায়ণ, ১২৮৮। 

গ্বা্থীনভার সহিত বিদ্যাদেবীর সন্বি- 
লনের এই ফল। প্রাচ্যরাজ্যে এক্সপ ; 

সেখানে | 
করিতে হইবে ।'শ্বাবীনতাকে ব্যক্তিগত, | বিদ্যার সহিত স্বাধীনতার মিলন হয় 

পারিবারিক ও সামা [ক করিতে 

হইবে। * 

এক্ষণে বোধ হয়, 

দে 

নই প্রাচ্য সমাঙ্গের নিয়শ্রেণীস্থ- 

জনগণ প্রায় মুর্খতায় সমাচ্ছন্ন ॥। ভারতে 

আঁগনাদিগের | এই ফূর্ধতা কত প্রবল ছিল, তাহ! | 
ইয়োরেপীয় | কাহারও অবিদ্িত নাই নিম্মশ্রেণী 

সমাজের মধ্যশ্রেহীর মত ভারতে একট | মধো বিদ্যালোচন? প্রবর্তিত ছিল না। 

নধ্যশ্রেণী স্তন কর! 

হইলে,জাতীয় চরিত্র-বল সৃষ্ট হইবে না। 

অত্যাবশাক ; সমস্ত বিদ্যা ব্রাহ্মণজাতি-মধো 

হৃষ্ট না' 

নিবদ্ধ 

ছিল। কিন্ত ইয়োরোপীয় মত্যত1-_ 

বিদালোচনার অধিকার মর্বসাধারণকে 

| ইয়োরোপীয় মধ্য-শ্রেণীর জাতীক্স ধর | প্রদান করিয়া, এত শ্রেষ্ঠতা লাভ | 

॥ করিয়া পধ্যালোচন। 

] হইবে। 

| 

কি কি১' তাহ। আযাদিণের পুখাহ- 

'পুঙ্ছরূপে বিশ্লেষণ করিয়া! দেখ। উচিত । 

কি কি কারণে ও প্রভাবে সেই গুগা- 

বলির উৎপত্তি হইরাছ়ে, তাহা বিশেষ 

ক্বিয়া দেবিতে 

এইরূপ 'ধ্যালোচনায় আমর] 

দেখিতে পাই এম গুদধ স্বাধীনতানুরাগই 

| ইয়োরোপীয়গণের মধ্যশ্রেণীর জাতীয় 

। করিক্বাছেন। সেই সভ্যতার দিণ দিন 

| উন্নতি-মাধন হইতেছে । বিদ্যা ও 

জ্ঞান-রাজ্যেব সীন। ক্রমশই বর্ধিত 

হইতেছে। জ্ঞানের সহিহ জাতীয় 

বলের বৃদ্ধি হইতেছে। কারণ, মানব- 
জাতির জ্ঞানই প্রধান বল। ইয়োরে- 

| পীয়গণ বুদ্ধিবলে ক্রমশই বলবান্ হইয়া! । 
উঠিতেছেন। ঞ্জ্রানাৎ পরতরং ন হি”, 

চরিত্রোৎপত্তির এক-মাত্র কারণ নহে, ; এ কথ! ক্ষেবল ইয়োরোপীয় সমাজেই 
সাধারণ উচ্চশিক্ষাও অন্যত্র কারণ। 

“শুদ্ধ ইয়োরোপ-সমাজে আমরা! সাধারণ 
| উচ্চশিক্ষা 

| পাই। 

রীতি গ্রবর্তিত দেখিতে 

ঘেখানে সাধারণ বকল 

লোকেরংই নিকট উচ্চশিক্ষার দ্বার 

| বিযুক্ত রহিয়াছে । সাধারণ সর্বজনেই 

ূ উচ্চশিক্ষাকে আঘদরণীয় জান করেন। 
রঙ 

* আমার "' সমাজ-চিস্তা” নামক গ্রন্থেও এই 
8 মত স্থাপন কারভে চেষ্ট! করিস্থাছি। 

রী 
” 

পপ সপ ৮ এপি তিনি 6 তা তাবে তিতা টি 

প্রামাণ্য হুইয়াছে। ভাঁমতবর্ষে দেই 

জ্ঞান ও বুদ্ধি কেবল ব্রান্মণ-চাতুরীর 
অস্ত্র-স্বরূপ হইয়াছিল। কু-বিষয়ে প্রযুক্ত 
হওয়াতে, তাহাতে কেবল কু-ফলই 
উৎপন্ন করিয়াছিল। ইয়োরোপে 

স্বাধীনতার সহিত জ্ঞান ও বুদ্ধির যোগ 
হওয়াতে, তাহাদিগের ক্রমশই ক্কৃর্তি ও 
বল-বৃদ্ধি 1০ জান ও বিদ্যা 

রবাধা অন-গণ-মধ্যে বিস্তারিত 



নিপা তর বত 

অগ্রহায়ণ, ১ টা 
কপ পি সপ ০১ তাস এত 

হইয়াছে; সমগ্র জাতির উন্নতি সাধন | তজ্জন্য আমি এই কী উপায় সি 

প্রকৃতিকে করিয়াছি। করিতেছে | সর্বজাতীয় 

উন্নত ও বজবতী করিতেছে । অতএব 

আমাদিগের9 জাতীয় বল স্থজন করিতে | পথ আরও বিস্তারিত কর! উচিত ৷ 

হইলে)এই উচ্চ শিক্ষার আবহ্যুক । এম্কণে 

আমর! দেখিতেছি;আমাদিগের জাতীয়- | সংখ্যা ও যোগ্যতা-বৃদ্ধির প্রয়োজন ।-" 
বল-স্যজন-পক্ষে এই ছুটী ধর্ববয়েন 

নিতান্ত প্রয়েদনম । আমাদিগের মর্ব- 

1 সাধারণ জন-গণ-মধো শ্বাধীনতার ভাব 
উদ্রেক করিয়া দেওয়া উচিত, এবং যত 

দূর সাধা উচ্চশিক্ষার বিস্তার করা 

চি স্বাধীনতাশবে বাক্তিগত, 

পারিবারিক ও সামাপ্িক স্বাধীনতার 

ৰ কথ! বলাই আমার উদ্দেখ্ঠ, এবং উচ্চ- 

[পক্ষ শর্খ ইয়োবোপীয় সাহিত্য ও 

বিজ্ঞান অর্থেই প্রযুক্ত হইছ্ছাছে। 

ৃ জাতীয় উন্নতি ও চরিত্র-স্থতটিন পঙ্খে 

এক্ণে এই দই্টটী উপার প্রশস্ত বোধ 

আমি বলি- গ্রে 

বাঙাত লাগা 

| €ইততপাবে পা) অওগ্র সমস্ত-জা ত-মধে 

যাহাতে স্বাধীনতার ভাব স্বৃগ্রচারিত 

হয়। অগ্রে বিদযালোডনার য্যহাতে 

সমস্ত-জাতি-মধ্যে জ্ঞানের বুদ্ধি হইতে 

পারে এবং যাহাতে বুদ্ধিব উৎকর্ষ সাধিত 

পারে, এক্ধপ ৪উপাযর় অবলন্বণ 

রা উচিত । প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে, 

চরিত্র-খল ক্রমশ স্বতই সঙ্গাত হইবে। 

যাহাতে স্বাধীনভার ভান দেশ-মহধ্যে 

সধ্ধারিত হইতে পারে যাহাতে এই 

জান-বিস্তার সাধিত হঞ্জতে সে 
০ আতা 

ভাপ, 

312 

হইতে । 

সপীপসপাসসপপিসসআজল া হ শি পাকি শি 

আমাদের অভাব । 

॥ 

সম পপ ৯ সপ ও ৯৮০ 

| হুকুল্ায কবা আবশ্যক। 

৬ 
৩৬৩, 

বর্তমান উচ্চশিক্ষার উদ্নতির ৯ ॥ 

২। সামগ্সিক এবং সম্বাদপত্রস্ধ' 

দেশীয় ভাষায় উচ্চবিদযা় 
জ্ঞাণালোচনার প্রয়োজন । , 

৪। প্রকাশ্য লাইব্রেরী, ও সভায় 
সর্বদা জ্ঞানালোচনার প্রয়োজন । 

৫। দেশীয় ভাষায় বাগিতার 

প্রয়োজন |, গু 

আমাদ্রিগের গব্ণমেপ্ট যে উচ্চশিক্ষা! 

প্রদান করিতেছেন, তাহ। যথেষ্ট নছে। 

এই শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আরও অধিশ্ক 

বিদ্যালর স্থাপন করা উণত, এও | 

যাহাতে উচ্চশিক্ষা মাধারণ-জনগণের 

মল্পব্র়েও অনবেতনে ম্পম হয়, আম । 

উঠ্লায় সকল অবজধন করাও উচিত। ] 

-অথবী ছান্ররৃন্ভির সংখ্যা 

£জ্জন্য ফণড ও অর্থা- 

৩। 

স্কলাসিপ 

যাহাতে বৃদ্ধি হয়, 

পুর্বে সানথিক ও সন্বাদ-পত্রের দ্বিবিপ | 

প্রয়োজনের বিষয় ব্যক্ত করিগ্নাছছ 

সমাজ মখ্য ভহাদিগের আর *এ+টা | 

শাছে। ইহািগ, গলার | 

সাধারণ-জ্ঞান-রাদ্য বিশ্গার ! 

ইহারা সমাজের শুধু; 

ধু প্রতিনিধি নহে, | 

শিক্ষক ৪ গু 

গত্ধাবলি এক্ষণে 

প্রয়োমন 

মানরা 

করিতে পরি । 

শাসন এঠে। 

ইহার সনাজের 

ইংল বারি 
২ ০৮০ বরে  প- (এগ পর | সপ পা আসিস 



॥ 

| হয় নাই। 

ৃ 

ূ 
ূ 
র 
| 

রি 

৩৬৪ 

জ্ঞানালোচনার প্রধান উপায় । ছাত্রের! 

কুলে জ্ঞানালোচনা করে, বৃদ্ধ লোক ও 
অধ্যাপকের সাময়িক এবং পঙ্বাদ-পত্রে 

জানালোচনা কবেন। এদেশে স্কূল 

ছাড়িবাঁর পরেই লোকের জ্ঞানালোচনার 

পথ এক রকম রুদ্ধ হইয়া] যায়। তাহা- 

দিগের পক্ষে সাময়িক ও সম্বাদ-পত্র পরয 

উপকারী । কি লেখক, কি পাঠক, 

উভয়েরই ইহা! বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

আমাদিগের অধ্যয়ন ও চিস্তাপু ফল 

পুস্তকে প্রকাশ করা! উচিত। নভায় 

তাহার বিচার কর উচিত। সামাজিক 

ও রাজনৈতিক উদ্দেশে দেশ-মধ্যে সভা- 

সংস্থাপনের এক্ষণে বিশেষ প্রয়োজন। 

সায়াজিঞ-উন্নতি-চিন্তায় পাচ জনে 

একত্রিত হইয়! পরামর্শ স্থির কর এক্ষণে 

যত আবশাক হইয়াছে,. ছুঃখের বিষয় 

এই, তছপযোগী সমাজ সকল স্থাপিত 

এইরূপ সভা বাগিত! 
অভ্যাসের এবং পরিঠয়েরও প্রশস্ত 

ক্ষেত্র। পব্লিক্ লাইব্রেরী-রূপ প্রকাশ্য 
স্থলে বিছজ্ঞন-গণের একত্র সমাগমের 
কি শুভ কল হয়, তাহা এডিলনেগ 

সধ্বগ্তরে প্রকাশিত আছে। সব্দমশেষে 

এক্ষণে দ্পামাদিগের সমাজ-মধ্যে বাগীর 
যত আবশাক। এমত আর কিছুই 'নহে। 

ভারত এখন অচেতন অবস্থায় পড়িয়া 
রহিষ়্াছে। বাগ্মীর উত্তেজ্বন-বাক। 

[ও উদ্বোধনায় তাহাকে জাগরিত করিতে 

& 

হইবে । সাধারণ-জনগণকে উদ্বোধিত 

এ সে তা প টি টি ও পীশ্পীশীশ্শি পা 

করিতে হইলে; দেশীয় ভাষার বক্তৃতা 

পে এ শীপ্পিপাপশী শা পিটিশ শাক শিশাশীীশীশাটি 

অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ । 

করা উচিত । যাহাতে হৃদয়ের অভাত্তর 

পর্য্যন্ত উথলিয়া উঠে, যাহাতে লোকের 

মনে স্বাধীনতার ভাব জাগরিত হয়, 

| 

যাহাতে সাধারণ-জন-গণ স্বদেশান্ুরাগে | 
পূর্ণ,হয়েন, যাহাতে লোকে উত্তেজিত 
হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হয়, এরূপ বাগ্সিতার 
এক্ষণে ফে কত প্রয়োজন, তাহা 

বর্থনাতীত। 

আমাদিগের এই মস্ত অভাব যে 

পরিমাণে পুরণ হইবে, সেই পরিমাণে 
আমাদিগের সমাজে মধ্শ্রেণীর ত্যষ্টি 

হইতে থাকিবে । এই মধ্যশ্রেণীর 

স্থঙ্টি না! হইলে, আমাদিগের জাতীর 

চরিত্র-বল স্থষ্ট হইবে না । কিন্তু এই 

নমন্ত অভাবের যতই সম্পূরণ হইতে 

থাকিবে, আমরা ততই দেখিতে পাইব, 

ভারতবর্ষে একটা নূতন জাতি নব-বলে 
বলীয়ান হইয়া! উিত হইতেছে । এই 

জাতির স্থষ্টি হইবার এখনই প্রারস্ত 
হুইয়াছে। যেসকল বীজে এই জাতি 

এ পপ লস পপ শপ সস আপস পপ ৯ 

ম্্ম্স্ম্পা্ হব কি পপ. 

সুষ্ট হইবে, তাহা! রোপিত হইয়াছে । 

এই বীক্গ যাহাতে ক্রমশঃ অস্কুরিত 

হইয়া উঠে, আমাদিগের এক্ষণে নেই 
সমস্ত উপায় অবলম্বন করা উচিত; 

সেই সকল উপকরণ আনিয়া! দেওয়! 

উচিত। আমাদিতগের অভাব-মোচনের 

স্ত্রপাত-মাত্র হইয়াছে। যে দিবসের 

আলোকে আমর! প্রভাদিত হইব, 

তাহার প্রভাত-রশ্মি দেখা দিয়াছে। 

আমার সন্ুথেই দেই আলোক দেদীপ্য- 
মান। আমার /সন্থুখেই সেই নব-জাতির | 

এ সপ 



] 

| অগ্রহায়ণ, ১২৮৮। 
সাপ পারা 

অভিমন্যু-বধ ও রঙ্গভূমি। 
স্ব চে টি 

৩৬৫ 
পার উপ চা 

০০ পে ৮০০০০ 

সনে 

ূর্বপুরুষগণ বিরাজিত , রহিয়ছেন। | সুখ-বিকাশ ৭ প্রধর-নয়ন-জেযোতিঃ 

সেই জাতির অভ্যুদয় শীঘ্র অথব! বিলম্বে 

হওয়া! আগনাদ্দিগেরই হস্তে । এই 

গুরু-ভার যুহাদিগের উপর অর্পিত, 

তাহার] কি নিশ্চিন্ত থাকিজে। পারেন? 

আপনাদ্িগের আশাপুর্ণ, উল্লামিত ও 

| উত্সাহের মুখ-বিকাশ দেখিয়া আমার 

বিলক্ষণ অন্থমান হইতেছে, আপনারা 

। নিশ্চিন্ত নহেন। আপনার্দিগের প্রসহ্ 

সপ শী পাপে শেপ শি শিপ পপি স্লিপ শট পি 

| 
: 
| 
ৃ 

| উভন্ন পুস্তকই মহাভারতীয় অভিদনথা- | করিয়াছেন। ঠিনি ন্যাশান্যাল্ ধিরেটারের 
1 

ূ 
] 

ূ বধ আখারিকা অবলম্বনে রচিত। নগেন্দ্ 

। বাবুকে আমরা চিনি .না। সাহিত্য- 

সংমারে তাহার নাম নাই | তাহার 

পুস্তক খানির আন্কৃতি দেরিয়-ইু 
প্রথমে দ্বণার উদ্রেক হয় । বটতলা- 

| শোভিনী হুষ্ঠা সরস্বতী যে পরিচ্ছদ ধারণ 
ৰ করিয়া বাহির হন, ইঠ্র পুস্তক খানি 

ৰ সেই বেশে সাধারণ-সমক্ষে উপস্থিত 

হইয়াছে। গিরীশ বাবু সংবৎসরে ভপর্ধা,- 
পরি পাঁচ ছয় খানি পুস্তক লিখিয়! 

প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই অল্প 

সময়ের মধ্যে কথক্চিৎ প্রত্তিপত্তি লাভ 
দা রাএ৯_.. ০০ 

দেখিয়া! আমার আশা! হইতেছে, সেট 
নবজাতির'  অভুখানের অধিক কাল 
বিলম্ব নাই। আপনাদিগেরই মুখ-বিক্ষাশে 
ও নয়ন-জ্যোতিতে তাহার ছায়াপাত 

হইয়াছে। এই কল্পনা-দৃত্ঠ যেন সত্য 

হয়, এই আমার প্রার্থন1। 

শ্ীপৃণচন্ত্র বহু । 

স্পা 

অভিমন্থ্য-বধ ও রঙ্গভূমি। 
অভিমন্যু-বধ-_ শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোম প্রণীত। 

ন্যাশান।াল্ থিয়েটারে অভিনীত। 

আধ্য-বালক- শ্রীধুক্ত বাবু নগেন্দ্রকুষ্ণ ঘোৰ প্রণীত। 

অধ্যক্ষ, এবং টং প্রন্নীত নাটকগুলি 
মুদ্রান্ধিত হইবানমাত্রেই উক্ত রূঙ্গালয়ে 

অভিনীত হয়। শতশত লোক অভিনয় 

দেখিয়া! মুগ্ধ হন, এবং পুস্তক-সমূছৈর 

ভূয়বী প্রশংন! করিয়া থাকেন। দেশের” 
প্রধান প্রধান অনেক নংবার্দপত্রে 

তাহার রচিত পুত ক-সমৃদ্ধের। সুষ্ধ্যাতি- 

পূর্ব সমালোচন1 দেখিতে পাই ধরেই 
নুখ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া আমরাটরাহার 
অভিমন্তা-বধ পাঠ করিয়াছি । কিন্ত 

পাঠ করিয়! ক্ষান্ধ থাকিতে পারিলাম ন1। 

হই একটী কথ। বলিতে বাধা হুইলাম। 



"৩৬৬ আধ্যদর্শন। .. অগ্রহায়ণ,১২৮৮ | 
এ ১ সস, এত এড এ তর ও ৬০ পদ ৯৯৯ সি আআ পপ ২ শপ আও রস পপ ৯ সপ ভা পা এ 

পুন্তকথানি কাবা 3 সুতরাং কবিং মামরা আর অধিক কথা বলিয়। পা$ক- 

হইবার কথা। কবিতার প্রধান বি বর্গের সময় নষ্ট করিতে চাহি ন1। 

মনোহর ভাব ও ছন্দ। ছন্দ কবিতার; গিরীশ বাবুর অদ্ভুত কাব্য হইতে ছুই 
ভিত্তি-ভূমি। ছন্দ__স্থত্র? রসাম্মক-ভাব--1 একটা রত্ব উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে ৰ 

1 

কুন্তম। এট মনোহর জগতে উ€য়ই | উপশার দিত । ইচ্ছা! আছে, তৎ্সঙ্গে 

প্রচুর পরিমাণে বিকীর্ণ 'আছে। সকলে | রত্রগুপিব কিছু কিছু পরিচয় দিব। 

তাহা জানে না) কিন্ত কবি দিবা-চক্ষে | বোধ হয় গিবীশবাবু ইহাতে কাতর 

। সর্বদাই তা] দ্বেখিতে পান) এবং । হবেন না । কেন না) তাহার পুস্তক 

মনোমত কুলুম আহঙ্রণ কাঁণয়। বিচিত্র ' গুলি এক এক থানি রত্বাকর-বিশেষ। 

কৌশলে কবিঠাহাৰ গ্রন্থিত করেন। ৯» পৃ। %এ সমরে তুমি অধিকারী” 
আপি কালি একপ গাথনদারের | বালক কার1? কুকুক্ষেত্রের বীরগণ | 

অভাব গাই। নানা প্রকার চিকণ | নাকি? 

গাথনি সর্বদাই ধাজারে দেখ! ঘায়। শুগ্কন সমাগত খার-গণে, 

কিন্তু মিনি খিনান্ুত্রে হার গাখিতে পারেন, । কি 7 হিঃ 
হর টিকা টটির্সী 1 “লভহ বিরাম ক্ষণে ।-7 

ভীহার কৌশল 98898 রি চাটি নি 

এ পর্যযস্ত খিনাহৃচাগ কবিঠাহার দেণি | চন্দ) হতরাং ব্যাকরণের সহিত উহার : 

নাই, শুনিও নাই। "আনি গিখীণ। ৃ 
রি .. | সম্পক নাই । “ক্ষণে” শবের অর্থকি 
বা বর অন্রগ্রহে কামরা টড দেগিলাম | ূ পভ ক্ষণে শন কি ১৫ একুশে 9৯ শকবোর 

তিনি অভিমন্ু/-বধের ৩, পুগ্ায় পিখিরা- । পরিবর্ডে ন| “ গ্গএকালের জন্য” এই | 1 

ছেন, “ তোল তান গ্রন্থিহীন গান।" ূ 

ূ 

শা শপ ৮ শী পাটি সপ পিসী শপ পপ পাপা 

সপ সপ শত পপ শি | সপ আপস চক 

0) 

০» স্প ০ 

অর্থে ব্যবশত হন? 
১৩ পৃ। "বিস্তার দরসী 1১, 

ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রস্থৃতি কোন কৃটগ্রন্থি, “বিস্তার” শক এখানে কি পদ? এই 

তাহার রচিএ গ্রস্থাবলিকে বিক্কৃত করিতে পা ফি হামাগুড়ি দিলা ছত্রেব ভিতর 1 
পারৈ নাই। তখে “মুনিনাঞ্চ মতিত্রমঃ।৮ ঢুকিয়া পড়িয়াছে ? ৃ 
মি তাঁহাব*রচিত পুস্তক-সমূহে ছন্দ- : * জিনিব পাগুবগণে অঞ্জন বিহনে” 

প্রভৃতির গন্ধ থাকে, ছাহা ব্যতিক্রম | ইহার ভাব কি'? যদি অজ্জুন বিরহিত 

মাত্র।.শিশু কালি,কলম হাতে পাইলেই | পাঁওবগণ বলা! উদ্দেশ্য ছিল, মে ভাব 
হিজিবিক্ি লেখে । তাছার ভিতর যদি: কি এই পদে স্পষ্টব্যক্ত হইয়াছে? না, | 
ইংরাতি কি ফাসীর ছুই একটা অক্ষর । পদটা দ্বিভাব হইয়া গিয়াছে ? 

দেখা দেয়, তাহা হইলে, কি শিশুর হিজি; ৩৮ পৃ. উত্তরা । মাও নাথ বধিয়া 

চা শেখা বার্থ হ্যা কখনই না। | এ নিারা 

্রস্থিহীন গানই খটে ॥ ছনদ, যতি, ! 

স্পা পপ পাও স্পা আপি 



সপ ০ পক পা জা পপি শব জর নিপা (হাউ আজ ৯ ৪বি 

আরহারণ ১২৮৮। অভিমন্যু-বধ ও রঙ্গভূমি। ১ ৩৬৭ শু 
০০০৯০ পপ বা জপ ০০ সপ তার শনি রজত রা এ পর 

১ পপর 

, অভি ।--* পরিয়ে, সকগ্লাই ভাল সহ্য |* ৮১পৃ। “'দর্পে যবে সপ্তরতী চালা- | 

| মড 1৮ . ৃ ইল! হয়, |: 
উত্তরা খর উত্তর কিরূপে সহ্য করি- শি বরাবরি রণে।% |] 

লেন, জানিৎন।; কিন্ত পাঠকবর্ণেরকি | আমরা উড়িয়াদিগের মুখে “&েইয়। | 

এ উত্তর নহা হয়? ৩ ৪ বরাবরি” শুনিয়াছি, “শিশু বরাবরি * 

৪২ পৃ | “কুলমান দায় ছেদিন্ প্রেমের এই গুনিলাম। 

| ভুরি!” এ টপ্পা, না কাব্য " * ৮৪ পৃ) “ কতু দেখি, কতু লুকি, 
| £ দেবের নিশ্মিত যা ।”? ূ 

«“লুকি”. এই পদটী কি নূতন হ্বাচে | 
ঢালাই, কর! ? ইহার অর্থ কি? 

পাঠক মহাশয়ের আর দেখিতে 

চাছেন € প্রতি পৃষ্ঠার, প্রায় প্রাতি ছত্রে 

৪৩ পৃ। “অভি ।-_যাই দ্রুত, 
পারি যদি কুলাইতে সমরের ব্য়।” 

এই ছুই 'ছত্রে যে কি অপূর্ব ভার 
নিহিত আছে, তাহ। আমাদের মামানা 

বুদ্ধির অগোচর। 
এইরূপ রত্বরাজি শোত। পাইতেছে। 

৫১ পূ। “যুধি। না পালা, না 
গ্ য় এখন কবির ভাব ও রুচির কিঞ্চিং 

পালা ও সেনাগণে১”” ্ট 
৫ 2 রঃ পরিচয় এহণ ককুন । 

“গণে” কেন? অথব| যে “দৈন্য- কেশ ভা হারা 
৯1 

| গণে+” বুদ্ধ ছাড়িয়া পালায় তাহাদের রে মন 
দিলেন। * 

কম্মপদ দেওয়াই উচিত । বাকরণ ন! 
€৫€ £ রে ক'য়েো! উও্তরারে-- 

দিউক, কবি দিয়াছেন। মি টি 
4 নাছি ৬৭ পুনঃ আসি করিব চুন ।” 

ষ ৭* পৃ । দ্রোগ, ক, অঙ্থথামা, কপে, |. মে ভারউা গণকের উপর দিলে)আরও 
। এক-কালে পরাছ্ছিল দুরন্ত বালকে।” ; ভাল হতো না? 

এখানে কে কাহাকে “ পরাজিল।” র ৭শ প। রপ-গুক ফোঁপাচার্য কচিতে- 
“ ক্কপেদিগর “বালকে পরাজিলু”” ন। ূ ৷ ছেন-. 
৫৫ 5844 52 বালকে” “ কূপের” দলকে পরা্জিল? ূ « তের মহারাজ 

৮* পৃ। “আরে "্সাবে কুলাঙ্গারগণে, | «সার দনান অঙ্গ ধাণে, 
“ অচেতন শত ব$র লুটায়েছে শির, “দাড়।য়ে র৬েগছ মাত শরাসন- 

“ সন্ধে আমার তোম। সবাকারে "৭. ভরে।” 
রণে।” একটা কথা মনে পড়িল। “ শরচ্চন্ত্র- 

« একার কি একচেটে করে'বই খানি ; মরীচিবং” এক জন ইহার এই ব্যাথ) 
লেখ! হইয়াছিলঃ না।ঞ”্কার ন৷ | করিয়াছিল--শরত্ের চন্ত্র কেমন গোল? 

দিলে, কবিতাপদ সমাপ্ত ইয় না? না মরীচটির মতন। অমিততেজ। ভ্রোণা- 
১ ১১১১১১১১ 



৩৬৮ অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ । 

টার্ধা বাণ থেয়ে খেয়ে যেন সজাকুটি হয়ে এই বড় হঃখ। সেই দুঃখে ভাগ্নেবধূ 
দ্বাড়াইয়াছিলেন। কি চমতকার উপম]! 

৯১ পৃ॥। অভিমন্যু মৃত্যুর পূর্বের্বই ছুই 
পাত'বক্তত]1 করিলেন। তাহার ভিতর 

এইরূপ ভাবের বুক্ নি। 
“ পরাণ যায়ঃ ফিরে চায়। 

“মোহে ছুনয়নে বহে বারি ।” 

আমরা ইহার (25:21161 10839) 

মদৃশ পদ জানি। 

« প্রাণ যায় যায়, চায় ফিরে) 

“ সজল নয়নে, 

4 ফিরাও তাহধরে সথি « 
নিধুর টপ্প1। 

১০৫ পৃ॥ অভিমন্যু রণে পতিত 

হইয়াছেন ; শ্রীরুষ্ণ অজ্জুন প্রভৃতি 

সকলে সভায় আছেন? এমন সময়ে 
উত্তর] কহিলেন”. 

“« কহ তাত, কহ বাসুদেব 

“কেন হুর অর্ধয নাহি নিল 
১৬ টি ৯ 

£নিশ্বাসে হইল ভন্ম প্রাণনাথ মম, 

€ কিন্তু, হে মধুতদন ! 

. «খেদ নাছি তায় মম, 

' “বল মোরে কেন ভাগ্ডাইল 
৮ ভূতনাথ ? 

মাইকেলের অনুকরণে যে ভবিষাতে 

অনেক কবি“ভাগ্ডাইল ভূতনাথ”*-রূপ পর্দ- 

রচন। করিবেন, এইরূপ অনুমান করিয়াই 
ঝাষদ্দাস “ভারতোদ্ধার" লিখিয়াছেন। 

' অমন স্বামী মরিল, উত্তরার বয়ে 

গেল? কিন্ত হর যে অর্থ্য লয়েন নাই, 

মামার্বশুরের উপর একপালা ছেড় 

গাইলেন। কহিলেন, 
« মাতাগলে গোপিনী-পাণ 

১ বাজায়ে বাশরী”।। 

শ্রীকচ যে সকলকে কেবল কাদাইয়1 

বেড়ান, গোবিন্দ অধিকারীর সেই 
পুরাতন গীতটী এইরূপে রূপাস্তপ্লিত 

হলে! । পাঠক! হ্থক্ুচির পরিচর আর 

চাই? বোধ হয়, যথেষ্ট পাইয়াছেন ॥ 

এই বার কল্পনার দৌড় দেখুন । 
৩১ পৃষ্ঠায় স্বপ্ন ও তাহার সঙ্গিনীর 

মঙ্গে কথা বার আছে। এখানে কবির 

কলনা একেবারে লাগাম ছিড়িয়াছে। 

গীতের একটী কলি এই-_. 
“চাদে কাদে, তারা বাধে 

দেখ দেখ কত আনাগোন। 

কেব। আসে, কেব! হাসে, 

কে ভাষে গগনে, মান নাহি মানে, 

রবি নিতিল, 

ল্যোনাকী টিম্ টিম্ টিম লো।” 
পাঠক মহাশয় ইহার কিছু অর্থ 

করিতে পারিলেন কি? আমরা ত 

পারি নাই। কিন্তু “ভারতী” ইহাতে 

মুগ্ধ হুইয়াছেন। হয়ত স্বপ্নের কথা 

বলিয়া ইহার অর্থ নাই; 29079 

বজায় হইয়াছে। সাবা 11! ত 

ত্বপ্রের ত 788875 বজায় হইল। 

দেখা যাউক, কবি প্রধান ব্যক্তিগণের 
00৮09, কতদূর বজায় রাখিয়াছেন। 

পুস্তক-খানি ক্ষুত্র, কিন্ত গর্ভাস্ক ২৮টা 
"এ 50555555-55 ও 555558555552৯82 ডিস 
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অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ । 

| ২৮ ধার পট-পরিবর্থন )* আর মাঝে 

|| যাবে পুতলোর নাচ। কেবল কুরু- 

পাগডবে কুলার নাই। কবি-কল্পন! 

[7 পিশাচ, পিশাচী, খষি, গণৎকার প্রভৃতি 

ৃ কতকি আনিয়! জুটাইয়াছেস ! রক্ষা 

| এই যে, চক্রের ২৭টা ইনীর মধ্যে শুদ্ধ 

| রোহিণী দেখ দিয়াছেন। পুরা ২৭টি 
নামির। আসিলে বোধ হয়, সপ্তরথির 

: প্রয়োজন হইত না। বাস্তবিক নাটোযা- 

| লিখিত ব্যক্তিগণের মধো একজনের ও 

। স্বভাব স্থচিত্রিত হয় নাই। 

' নাটকত্ব পুশ্তকখানিতে অতি বিরল। 

৷ অধিক কথা কি, আমরা গিরীশবাবুর 

রচিত অভিমন্তা-বধ আদ্যোপান্ত পাঠ 
করিয়াছি, তাার অভিনয়ও দেখিয়াছি; 

(কিন্ত এতাদৃশ শোকপুরণণ আখ্যারিকা 
পাঠ করিয়া বা অভিনীত দেখিয়া 

আমাদের পোড়। চক্ষে একবিন্দু9 জল 

আসে নাই। অনেক্ষবার ভাবিয়াছি 

যে, হয় ত আমরা নিতাত্ত জদয়হীন ; 

তাই জয়ের ছন্দ বুঝিতে পারিলাম 

৷ না। হয় ত আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি ততদূর 

উন্নত নয় বলিয়া এাদৃশ উচ্চরের 

' কবি বুঝিতে পারিলাম না। 

। যেন তাহাই হয়! আমাদেরই ভ্রম 

ৃ সাব্স্ত হয়। নছিলে, বাঙ্গালা 

| সাহিত্যের যে শোচনীয় ছুর্দশা উপস্থিত 

ৃ হইয়াছে, তাহা মনে করিলেও কষ্ট বোধ 

হয়। যেদিন পবিত্র সাবিক্রী-উপাখ্যান 

| “আদর্শ সভীর” আকারে সাধারণের 

. প্রকৃত 

সপ স্স্প 

আহ, 

| সমক্ষে উপস্থিত হইয়া অনেকের মনো- 

শশা ১ পালিশ সত শশা শীট ও আ্ী ০০০৯ 

, অভিমন্যু-বধ ও রঙ্গডূমি। |, 
পপ পে পসপ টি 

রঞ্জন করিভে সক্ষম সক্ষম হইয়াছিল, সেই 

দিনই নবাবুঙ্গের অপূর্ব রুচির পরিচয় 
পাইয়াছিলাম ॥ ক্রমে “জ্রৌপদী-হরণে+? 
মহাবীর ভীমসেন থেম্টা তালে নৃত্য 
করিলেন। এক্ষণে সেই প্রণালীর 

লেখা,সেই অদ্ভুত রুচি চরম উৎকর্ষ লাভ 

করিয়াছে । গিরীশধাবুর পুস্তক গুলি 

সেই নববৃক্ষের সুপক ফল ।* আমাদের 

স্বাদ্হীন জিহ্বার এই মনোরম ফলটি 

তিক্ত লাঁগিল। আমরা তাহাকে অভঙক্ষ্য 

মাখাল-কল-বোধে ত্যাগ করিলাম। 

এক্ষণে “আর্্যবালক” নামক * অপর 

গ্রস্থধানির কথঞ্চিং পরিচয় দিতে 

প্রবৃত্ত হইলাম । আর্ধ্য-বাঙ্লক ষে এক 

খানি ভাল নাটক, আমর! এ কথ! বলি : 
নাঃ কিন্ত সেই পুস্তক সমালোচনের 

কারণ এই যে, আমর] দেখ|ইতে চাহি, 

মে গিবীশবাবু অপেক্ষা একজন নবীন ও 

সামান্য লেণব 9 একই বিষগ্ন লিখিতে 

কত উত্কৃষ্টতন্ব হইর। দা়্ীইয়াছেন। 

আর্যটবালকের অবতারণ। "অতীব ; 

মনোহার্িণী। প্রথম অঙ্কে শাপত্রষ্ট 

চ্রদেবের জন্য কিন্নর ও কিন্নরী দ্বারা | 

চন্ত্রধামের তাঁৎকালিক রবস্থা- বরণন, 

এবং ভাছাকে অচিরে পুনঃপ্রণীপ্তুর আশে 

উল্লান-গ্রকাশ সাতিশর মনোহর । দ্বিতীয় 

অস্কে কর্ণ, জয়দ্রথ প্রভৃতি প্রধান প্রধান 

বীরগণকে কৌরধাঁধিপতি দুর্ষেযোধনের 
উৎসাহ-বাক্য এবং তাহাদের প্রত্যুত্তর 

অতীব ধীর ও গস্ভীর। তৎপরে পাগুব- 

শিবিরে যখন সমাগত বীরগণ চক্রব্যৃহ 
আকস্মিক সা রর 

চা সা শো শি 



| ভেদ করার উপায়-উত্তাবনে অক্ষম 

হইলেন, তখন অভিমন্্য অতি বিনীত- 

তাবে অথচ বীরোচিত বাক্যে আপনি 
সেই ছুরহু কার্ষ্যের ভারগ্রহণ করিলেন। 

অভিমন্থ্যর মাতার নিকট বিদায়শ্গ্রহণ 

বড়ই হন্দর। সন্তানের বিপদ-আশঙ্ক 

মায়ের মনে সহজেই উদয় হয়। 

মুভদ্রাও সেই স্ত্রীজন-স্ুলভ আশস্কা- 
বশে শী পুত্রকে রণে যাইতে বিস্তর 

নিষেধ করিলেন । কিন্তু বীরমাতা| স্ুভদ্রা 

যখন দেখিলেন, অভিমন্থ্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও 
উদ্যমশীল, তখন আর বাধ! দিলেন না। 

দেখ বাছা যেন কুলগৌরব রক্ষা হয়। 

তোমার তৃবনবিজয়ী পিতা কখন রণে 
ভঙ্গ দেন নাই। দেখ ঃ যেন এ পবিত্রকুলে 

সেকলক্কস্পশ না করে। ম্মরণ রেখ 

যে, ক্ষত্রিয় বীর অকাতরে প্রাণত্যাগ 
করে; তথাপি বিপক্ষুকে পৃষ্ঠ লক্ষ্য করতে 

দেয় না। এই তক্মজিয়রমণীর উপযুক্ত 
বাকা গরিরীশবাবু এই বিদায়-গ্রহণ- 

| স্থলে অতিমন্কে একটী আকাট 
গোয়ার সাজাইছেন। আর বীরপত্বী 

| সতপ্রাকে রণগামী সন্তানের মঙ্গল- 

| কামনায় ' ইঞ্টদেবের পুজা! . ছাড়াইয়া 
| গণত্কারের শরণাপন্ন করিয়াছেন। 

তখন বীরজননী বীরগুত্রকে.বলিয়। দিলেন, 

অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ ।| 

অাকিতে গেছেন, তিনিই ভীমের | 
মুখে কতকটা কালি নিক্ষেপ করিয়া- ৰ 

ছেন। নগেন্দ্রবাবুর হস্তে কেবল ভীনসেন | 
মেইস্থলে উজ্ভ্বলতর বর্ণ ধারণ করিয়া- | 
ছেন। যখন ঘোরতর-যুদ্ধে নিমগ্ন ভীম 

দেবাদিদেষকে জয়দ্রথের পৃষ্ঠরক্ষক দেখি- 

লেন, তখনই অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়। | 
ভক্তিতাবে তাহার অর্চনা আরম্ত করি- | 

লেন। জয়দ্রথও ইষ্টর্দেবকে দর্শন করিয়! ৃ 

বৈরীভাব বিশ্বৃত হইয়া ভীমের সহিত | 
যোগ দ্িলেন। প্রজ্বলিত দাবানল 

যেন ধারামম্পাতে সহম। নির্বাপিত 

হইল। শ্রান্তরসে রণস্থুল পূর্ণ হইয়া | 
গেল । ভীমের তখনকার মর্মভেদী বচনে 

চক্ষে জল আসে না, এরূপ পাধাণ- 

হ্দয় ব্যক্তি বোধ হয় কেহই নাই। 

ঘখন ভীম দেখিলেন, আর উপায় নাঁই, 

পৌরুষে জয়লাভ হইবে না) বিনয়বচনে | 

আশুতোষকে তুষ্ট করিতে পারিবেন 
না) তখন রোষে, ক্ষোভে ভীমোচিত 

বাক্যে বলিলেন, “দেব! আপনার | 

& জগৎ-সংহারকারী অমোঘ ত্রিশূল । 
খদ্রয়ে এই বক্ষঃস্থগ বিদীর্ণ করুমৃ। 

তীমের যশ ও প্রাণ এক সঙ্গেই পৃথিবী | 
হতে বিলুপ্ত হোক্।” কি মহান ভাব! 

কি স্বভাবোচিত বাক্য ! যখন রণস্থলে 

সপ্তরথী এক সঙ্গে বেষ্টন করিল, তখন ; 

অভিমন্গ্য অকাতরে, ধীর গভীরভাবে | 

তাহাঙ্গেন্স সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । 
কর্ণ,- জয়এঁথ, হুর্য্যোধন প্রভৃতি পরাস্ত 

হইল? কিন্ত যখন পিতৃগুরু প্রোণাচার্য্যকে | 

ৃ 
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] আপনার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে 

| দেখিলেন, তখন অভিমন্থা হনুর্াণ 
॥ পরিত্যাগ রিয়া বাঁকাবাণে তাহাকে 
| বিদ্ব.করিতে লাগিলেন। মৃত্যুকালে 

তাহার বীর-করুণ বচনাবলিতে পাবা ও 

তেদ হয়। তিল মাত্রও স্বভাবের ব্যতি- 

করিয়। উঠে ন1; একেবারে হৃদয়ের 

মন্ত্র স্থানে গিয়া আঘাত করে। 

আর্ধযবালকে অভিমন্যুর মৃত্যুর পরে 

প্রোণাচার্যোর খেদ মেঘনা দ-বধে বিভী- 

ষণের খেদের অন্করণ। অন্কুকরণ বলিয়।, 

ইহার রচন। উৎকৃষ্ট হইলেও, আমরা 
ততদূর প্রশংসা করিতে পারিলাম ন1। 

গ্রন্থ খানির দ্বিতীয় অস্ককেও আমর! 

মম্যক প্রশংসা করিতে পারিলাম না। 

এই অঙ্কটী অত্যন্ত হাস্যকর হইয়! 
পড়িয়াছে। এই দৃশ্যে কবি এক দিকে 
অতি গম্ভীর-ভাবে কৌরব-শিবিরস্ ব্য 

এবং কৌরব-দলস্থ যোদ্ধ বর্গের স্পর্ধা 
| বর্ণন। করিলেন- এরূপ দেখা ইলেন,যেন 

তাহার! ভূবন-বিজয়ে উদাত হইয়াছেন ॥ 

একাকী উপস্থিত হইলেন)তখন এক বার 
| কেবল দ্রোণাচার্ষযের সহিত তাহার একটু 

গুতোগ্ততি হুইল, অন্ননি জন কতক 
| লোক আপিয়। যুধিষ্ঠিরকে বেইটন পূর্ব্বক 

| হন করিতে করিতে, স্বচ্ছন্দে সেই 

| রণস্থল হইতে লইয়। গেল ; সকলে ফ্যাল 
| ক্যান করির। চাহিয়! রহিঙগঃ যেন মেষ- 

পালের মধ্যে মহিষ আনিয়! অনায়াসে 

ক্রম নাই। একটী কথাও কণে খট, 

চলিয়া! গেল। ইহা! নিতান্ত অবক্ত। 

কেবল দৃশ্য-যোজনার দোষেই এরূপ 
ঘটিন্নাছে।' 'প্রথম অস্কে কিন্নরীর গ্রথম 

গীতটা পড়িয়। আমাদিগের আর কিন্তরীর 

গীত বলিয়! মনে হইল না। ইহাতে 

একটী ইতর গীন্যের অনেক পদ দৃষ্ট 
হইল,এবং তাহার স্থরও ইহাতে যোজিত 
হওয়াতে, এই গীতটা অত্যন্ত ইতর 

হুইয়। গিয়াছে। 
আর্ধবোলকের ছই এক স্থলে নাঁট্যো- 

লিখিত বাক্তির প্রবেশ অতি আশ্চর্য্য 

বোধ হয়। *দ্রোপাচার্ধয ব্যহ সফ্জাইয়া 

তুর্ধেযাধনের সমক্ষে প্রতিভ্ঞা করিলেন যে, 

"আমি আল দেবগণ কর্তৃক রক্ষিত 

হইলেও ঘুপিষ্টিরের শিরোদেশ আপনার 

প্র রাজপদে লুঠিত করবে11৮ এই কথ। 
বলিবামাত্র অমুনি তৎক্ষণাৎ তথায় 

মুধিটির আসিয়া উপশ্থিত । আবার 

জমুদ্রথ যখন প্রস্তিজ্ঞ! করিলেন, আমি 

আজ ভীমসেনরকেপ্নয় করিয়! কাম্যবনের 
অপমানের প্রতিশোধ লইব১ তখন 

অমনি, ভীমসেনও তৎ-সমক্ষে উপস্থিত । 
কিন্ত তৎ্পরেই যখন নিরীহ বুধিট্টির,তথ]য় | আমর! আর দৃষ্টান্ত বাড়াইতে চাহি ন!। 

অনেক স্থলের 'এইক্ধপ নিশগ্রয়োজুন 

প্রধেশ দেখিয়া আমাদিগের পুতলেটবাজি 

৷ মনে পড়ে। 

আমরা আর দুই একটা কুথা বলিয়! 

এ প্রস্তাব মমাপ্ড করিব। আমর! 

গিরীশবাবু-প্রণীত পুস্তকাদিতে দেখিতে 

পাঁই, তিনি কিছু অন্ভুত ও অলৌকিক 
করন! ভালবাঁদেন। ম্যাক্বেথে যেমন, 
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ভালবাসেন, তিনি সকল গ্রন্থেই ডাইন, 

ভাঁকিনী, যোগিনী, পিশাচ, পিশাচিনী, 
রাক্মস, রাক্ষমী  তৃত, প্রেত, দৈত্য 

প্রভৃতি ব্যক্তিগণের অবতারণা করিয়া- 

ছেন। তাহার গ্রস্থার্দিতে কবিত্ব ও 

নাটকত্ব যত ন। থাঁকে, কেবল অদ্ভূত 

দৃশ্যে পরিপূর্ণ । তিনি সং সাজাইতে 

| ও অভিনয়ে সং আনিতে অতান্ত ভাল- 

বাসেন। তিনি এইরূপ ব্যক্ষিগণের 

অবতারণার জন্য গ্রন্থ মধ্যে স্থান খু'জিয়া 

লয়েন,) অবসর করিয়া লয়েন। এক্ষণকার 

রঙ্গতৃমি যেমন স্কুলের ছাত্রে পরিপুর্ণঃ 

গিরীশবাবুও তেমনি তাহ! বুঝিয়া নাটক 

ট&ট মেখেন। নাটক-মধ্যে কেবল সং দেন, 

গুতরাং বাহবা ও হাত-তালীর ধুম্ 

পড়িয়া ধায়। প্রাচীন-পক্ষীয়গণ যদি 

॥ 'মহর্ধি কপিল যে ব্রিবিধ' জ্ঞানপথ 
নির্দেশ করিয়াছেন, আমর1ও দেখাই- 

য়াছি, নাস্তিকতা দেই ত্রিবিধ জ্ঞান- 
মৃূলীয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্ষ ;--- 

কপিলের মতে এই ত্রিবিধ জ্ঞানপথ। 
প্রত্যক্ষ-জ্ঞান যে কি প্রকার অন্থমান- 

মুলীয়, তাহা আমরা প্রদর্শন, করিয়াছি । 
'প্রষে লাক্ষ্জ্ঞান মরা প্রত্যক্ষের 

টি 8 

শে 

আর্ব্যদর্শন। 

ডাইনের! আছে, তিনি দেইরূপ কল্পনা, | ফেছু অভিনয় দেখিতে যান, তাহার! 

ভূলান কীত্তন-মাত্র। 

সা 

নাস্তিকতা । 

( প্রস্তাবন! ) 

কিসের 

অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ । 

হাসিয়! উঠিয়া আসেন ; মনে মনে কছেন, 
যেমন শ্রোতা, তেমনি কবি 'জুটিয়াছে। 
সে দিন দেখা গেল, সীত্বার বিবাহ- 
উদ্ণলক্ষে বরণ-ডালা আসিল, হুলাহুলি 

পড়িল, এবং বিবাহ কার্ধোর সমুদায় 

অভিনয় হইয়া গেল; খুব হাততালী 

পড়িয়া গেল। আমর! কি এই কার্যা 

দেখিতে রঙ্গভূমিতে বাই ৪ গ্রহে কি ইহ! 
দেখি নাউ? কই ইংরানী রঙ্গতৃমিতে ত 
এরূপ দৃশ্যের অভিনয় হয় না। ইহ1কি 

অভিনঘ্ের বিষয়? এই জন্য এক্ষণে 

আমাদিগের রঙ্গভূমি এত অতরন্ধাম্পদ ; 
হইয়াছে। নাটকগুলি €েলে ভুলান ূ 

বহি, অদ্ভুতরসে পরিপুরিত হই! | 
কল্পনাকে আকৃষ্ট করে, অভিনয় ছেলে : 

ীআঃ-- 

নব $ 

অন্ততূস্ত করিয়াছি, কপিল তাহাকে 

শব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু 

আমর যাহাঁকে (প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিয়াডি, 

তাহাকে আর একটু স্পষ্ট করিয়! 
বুঝাইতে চাহি । 

অনেকে বলিবেন,মাসষের প্রতাক্ষজ্ঞান 

অরমাত্মক। (মামর] আকাশে যে ধনুক" 

আকার রামধন্ু দেখি,তাহ! কি বাস্তবিক 
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নাস্তিকতা! । অগ্রহায়ণ; ১৯৮৯। 

ধনু? তাহ! বাস্তবিক ধন্ুন! হইলেও 

আমাদিগের দৃষ্টিতে তাহা ধনু বলিয়া 
প্রতীত হইতে থাকে । হৃতরাং প্রত্যক্ষ 

জ্ঞানে কিরূপে বিশ্বাস হইতে পারে? 

এ কথার উত্তরে আমর] এইস্তাত্র বলিত 

চাই বে,বদিও প্রথম দৃষ্টির গ্রাতাক্ষভ্ঞান 
ভ্রমাম্মক হইতে পারে, সেই প্রন্তাক্ষেতু 

ত্রম তৎপরের প্রতাক্ষজ্ঞান এবং চিন্তা 

দ্বারা দুরীকত হয়। বিজ্ঞান এই রাম- 
ধনুর প্রকৃত তত্ব কিরূপে আবিষ্কার 

করিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া 

দেখিলে, আমার্দিগের কথার যাখার্থা 

| উপলব্ধি হইবে। প্রথম দিন যথন 

আমর রামধন্ দেখিলাম, তখন আমর। 

ইহাকে দেবতাদের ধনু সচিন আর কিছু 

অন্নুমান করিতে পারিলাম ন1। তার 

পর দেখিলাম, সেই ধনু শুদ্ধ বৃষ্টির 

প্রাক্কালে সৃর্যের বিপরীত দিকে উদিত 

হয়। বৃষ্টি ধরিয়া ঠোলে; তাহ! অদৃশ্য 
হইয়! যায়। বারস্বার এইক্প প্রত্যক্ষ 

করাতে বৃষ্টি ও সুর্যের সহিত তাহার 

নিত সম্বন্ধ শ্থির করিতে ছইল। বাঙ্য- 

কাংলর জল-ফুংকারে অঠি ক্ষুদ্রধকারে 

রামধন্ত্ুর ন্যায় ধনু দেখিয়াছি---তত্পরে 

আমাদিগের ম্মরণ হুইল । সুতরাং 

রামধন্থু কিরূপে অম্মেঃ তাহ! আমর! 

বুঝিতে পারিলাম। এখানে কি প্রতীত 

হইতেছে না যে, ভবিষ্যতের প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান ও চিন্তা প্রথমকার জ্ঞানের 

ভ্রম নিরসন করিয়া দিল? এইরূপ 

বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ 
শশী 

লে 

জনই প্রাষাণ্য ১ 
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এবং এই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের কথাই আমরা 
পূর্ব্বে বলিয়াছি । 

শব্ধ অব! লাক্ষাজ্জান আর কিছুই, 
নহে, ইছ। সমুদয় মানব-জাতিব প্রত্যক্ষ 

জ্ঞান মাত্র। আমি যাহ। দেখিতেছি, 

তাহ! হইতে আমার প্রত।ক্ষ জ্ঞান জন্মি- 

তেছেঃ আমার পুর্বপুরুষগণ যাহ। 

দেখিয়াছেন, তাহারা সেই, ভ্ঞানেরই 

দাক্ষা দিয়াছেন। 

এসি মানবের জ্ঞান জন্মিবার পথ 

আর দ্বিভীয় নাই। মানব কোনজ্ঞান 

লইয়া জন্ম "গ্রহণ করে নাই। *আমা- 

দিগের যে সমন্ত জ্ঞান অথবা সংস্কার 

আপাততঃ সহঙ্জাত বঙ্গির। উপলব্ধি 

হইতে থকে, একটু তলিয়া দেখিলে 

প্রতীত হইবে যে, দে সমস্ত সংস্কারের 

প্রকৃতি এরূপ নঞ্জহ যে, তাহার৷ জন্মিবার 

পর অর্জিত হইতে পারে না। কোনু 

নঞ্যয়ে ও কিঈপে ব্তাভারা আমাদিগের 

মনোমধো বন্ধন্ল হইয়। ধগকাছে, তাহ! 

আমর! নির্ণয় করিতে ন1 পারি, কিন্ত 

ত1 বলিয়া তাহাদিগকে সহজাত বল। 

যাইতে পারে না) এই পৃথিখী-নববন্ধীর 
জ্ঞান ভিপ্ন, অনা জান অথব! সংস্কার 

মানব-মনে নিহিত দেখি না" কিন্ত 

ভ্ঞান যদ্দি মহজাত হইত, তাহ হইলে 

কি এরূপ ঘটিত ? পার্থিব জ্ঞান পৃথিবী 

দর্শনেই উতৎপর হুয়। যাহ] নাধারণ 

লেকের নিকট সহজ জ্ঞান বলিয়। ভ্রম 

জন্মে, সে লমন্ত জ্ঞান ও সংঙ্কার, যানৰ. 

জন্মিবার পর অর্জন করিয়াছে । তাহার! 
সাপ এপ শিপ 

'ভশ্ভনহা এজ 

| 
| 

] 



অগ্রহায়ণ,১২৮৮। | 

মানবন্মনের জ্ঞানোপ্রেক ও শ্ক্তির সহিত 

অর্জিত হইতে থাকে। তাহাদ্দিগের 

উৎপত্তিকাল শৈশবের মধ্যে নিছিত থাকে। 

কখন ও কিরধপে তাহার] জন্মিয়াছে, পরে 

তাঁহ। ঠিক নির্ণয় করা যায় না। স্থৃতরাং 

ভবিষ্যতে তাহারা সহজ জ্ঞান রূপে 

প্রতীত হইতে থাকে। পূর্বে আমরা 
যাহাদ্দিগকে মুল বিশ্বাস বলিয়াছিঃ 
তাহার একদা জান ও বিশ্বীস উভয়ই ১ 

তাহারা মানব-মনের জ্ঞানোত্ড্রকের 

সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জাত ও অজিত হয়। 

ভাহারা- প্রথমে অতি মরঙলভাবে এবং 

বিন! আয়াসে মানবন্মনে সগ্ডাত হয়; 

তৎপরে এতদূর বদ্ধমূল হইয়! যায় 
ধে, বিশ্বাসরূপে পরিণত হইয়া! গড়ে। 
এজন্য ইছাদ্দিগকে সামান্য জ্ঞানও বলে) 
ইহাদের প্রতি আমি পূর্বেই বলিয়াছি। 

যাহা মনোবিদ্যার বিষয়,তাহাংআমর। 

অধিক বলিতে চাহি ন1। বিস্ত 

নাস্তিকতা! যে 'গ্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর 

স্থাপিত, তাহার প্রকৃতি একটু বিশদ 
করিবার জনা আমর! এতদূর বাক্যব্য় 

করিলাম। আমর! বে বৈজ্ঞানিক প্রতাক্ষ 

| প্রমাণের কথা বলিয়াছি, তাহার স্বরূণ 

জানের যূল ও প্রমাথ। 

ও প্ররুতি ' একটু পরিফার . করিয়া 

বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। যাহাদিগের 
নিকট প্রত্যঙ্চজ্ঞানও অপ্রামাণা, তাহার! 

কোন্ জানকে প্রামাণ্য বলিবেন, তাহা 

স্থির করুন। তীহার! প্রমাণ কাহাকে 

হলেন? প্রত্যক্ষজ্ঞানই সকল মানৰ- 

তগ্থ্যতীত 
পেপসি, ৯০টি ০৯ শিশিিশিটিটি শাশি তি শি শি াপস্ীস্ল শাশীপাপিপ্পীটী াশীশাশশ্ীশাীটি িটিিশিশিশিশীিিশীশী 

মানব-মনে অন্য জ্ঞান নাই। বদ্ধি | 

প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপ্রামাণ্য হয়, তবে যে | 
অপ্রত্যক্ষ বিষয় অধিকতর নপ্রাফাণ্য, | 

তাহার আর সন্দেহ বি? . | 
বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ প্রমাণে ভ্রান্তির 

সম্ভাবনা! অত্যন্প। বহু-দর্শন এবং চিন্ত 

4ই গ্রত্তাক্ষের প্রধান সহায় । প্রকৃত | 

কার্য্য-কারণ-নির্ণায়ক পদ্ধতি-অনুসারে | 

প্রত্যক্ষ জ্ঞান চালিত হইলে, তাহাতে | 

ভ্রান্তি জন্মিবার অনি অল্পই সম্ভাবনা । যে | 

লে প্রকৃত কার্ধ্য-কারণ-নির্ণায়ক পদ্ধতি ] 
অবলম্বিত হয় নাই, সেই থানে ভ্রমের 

উৎপত্তি। গগনদেশের জ্যোতিহমগুল 

পর্যবেক্ষণে যখন আমর! প্রকৃত কার্ধা- 

কারণ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি, তখন 

আমরা থগোল-বিদযায়-(4.9:০209000 ) 

উপনীত হুইয়াছি; কিন্ত যখন সেই 

পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া বৃথ। অন্থমান- 
পথে ভ্রমণ করিয়াছি, তখনই ভ্রমাত্মক 

জ্যোতিষ শাস্ত্রের (4560108) ) সনি 

করিয়াছি । তজপ প্রকৃত কার্যয-কাঁরণ- 

নির্ণায়ক পদ্ধতি অবলম্বন করিলে,আমর। 

নান্তিফতায় উপনীত হই £ এবং ততৎপথ 

হইতে বিচাত হইয়া নানাবিধ প্রচলিত 

ধঙ্ধে আসিয়! পড়িয়াছি। তত্ব-বিদ্যা 

চিরকাল ঠিক প্রহিয়াছে, কিন্তু ধর 

নানাবিধ আকার ধারণ করিয়াছে। | 

প্রচলিত যত ধর্শদ আছে, তাহ! তত্ব- ূ 

বিদ্যার ফল নছে। ধর্ে নানাবিধ ভ্রম 

থাকিতে পা্টর ১ .কিস্তু ভত্ববিধ্যা় তাহ! | 
সম্তযে ন| 1 কারণ, তত্ববিদয। ধর্টধের | 



পাশ দি 

শশী শী শী শশী সা িপাীশীশীাীীশীত ॥ 

৷ বিজ্ঞান-শান্ত্র। ধর্ধের বেজ্ঞান ও ধর্ম | অনুমিত হইয়াছে। যাহার মূলবিশ্বান | 
| ছি 

| বিদ্যা নক্ষত্রমগুলের বিজ্ঞান, তেমনি 

 আমাদিগের নাস্তিকতা ও ধর্মেরবিজ্ঞান- 

( ফল একই কথ। হুইয়! ধ্াড়াইয়াছে। এই দেই কল্পনাহ্থধায়ী নিশীত্ হুইয়াছে। 

ূ 

সপ 

অগ্রহায়ণ, ১২৮৮) , নাস্তিকতা । ৩৭৫ 
রর রর প্রা সত “মর 

] 

এ ছুই ন্বতন্ত্ব পদার্থ। যেমন খগোল- | সমুদায় যে প্রকার, তাহার মঠামত'! 
ূ সমুদয় ঠিক তদ্রপ । টৈষঞবের মতামত । 

বিষ্ণুর কল্পনার উপব নির্ভর করেশীক্তের 

মতামত শক্তির কল্পনার উপর নির্ভর | 

করে। তদ্রুপ খৃষ্টান ধর্মের ঈশ্বর ও | 

দেব-কল্পনা €যরধপ, তাহার মতামগও 

ধর্মের বিজ্ঞন ভখবিদ্যা। এই তত্ব- 

বিদ্যায় যেখানে লইয়া যায়, তাহাকে 

আমর! নাক্তিকতা বলিয়াছি। শুতরাং 

কথাম্ন হয় ত আপগ্তিকেরা চটিয়া উদ্ভি- 

বেন! তীহার! বপিবেন-_ক্েন, তত্ব- 

বিদ্যার আলোচনায় কি নাস্তিকতার 

উৎপত্তি? তাহাতে কি আস্তিকতায় লইয়া 

যায় না? তবেকি আস্তিকত। বিজ্ঞান- 

সাপেক্ষ নহে? তাহারা বলিবেন, তন্ব- 

বিদ্যা অচুনরণ করিলে যে, নান্তিকতার | কেহ স্থাপন করিতে যান নাই। সেই 

উৎপত্তি হয়, আস্তিকতা আইসে না,- | কতিপয় মূল বিষয় ধরিয়া! লইয়। তার পর 
এ কথা তোমরা কেমন করিয়া | তাহাদিগের ধন্সবমতামত স্থাপন করিরা- 

জানিলে ? ছেন। এই সমস্ত বিশ্বাস-ভূমি-কল্পনার 

আমরা বলি, পৃশ্থিবীতে আজি পর্যাস্ত | আদি হইতে শেষ পর্ধান্ড ধণ্ম-শান্ত। এই 
যত ধণ্ম প্রচলিত আছে, তৎ্নমন্তই | ধণ্মশান্ত্ লইয়াই পৃথিবীতে নান। গোল- 

প্রার্থ আব্তিকতায় পরিপূর্ণ) আমর! | যোগ,বাক্বিতও, মারামারিঃ কাটাকাটি, 

মকল ধর্ম্বেরই মূলে কতকগুলি মুল ধর্্- ! বিবাদ বিসন্বাদ ঘটিয়াছে। আমর! 

বিশ্বাস দেখিতে পাই। সেই মুগ ধর্-; পৃথিবীতে আজি যে সমন্ত ধর্শসপন্ধীয় 
বিশ্বাস হইতে ধন্মের নানাবিধ মতামত ; তর্ক, বিতর্ক ও বিচার দেখিতে প।ই, 

সুষ্ট ও অন্মিত হইয়াছে। প্রতি ধর্ম | তাহার সমুদায় এই ধর্শান্ত্র বিষয় 
পরীক্ষ! করিলে পরিদৃষ্ট হইবে বে, তাহ1 | লইয়া আন্দোলিত হয়। পৃথিবীতে 

নানাবিধ মভামত-পরিপূর্ণ। এই | এই প্রকার ধর্শ চলিত/ এই ধর্দের 

মভামত সমুদায় প্রতি ধর্মের মূল | বিচারাদিকে ধর্খশান্ত বলে। যাহার! 

বিশ্বাসের প্রক্কৃতির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর ; এই ধর্ম্শান্ত্রকে তব্ববিদ্য1! কছেন, তাহা. 

করে। বাস্তবিক দেখিষ্টে গেলে, সেই | দিগের তত্ববিদয1 হুতরাঁং কতিপয় মূল, 

মতামত সমুদ্বায় সেই বিশ্বাম হইন্যেই | বিশ্বামের উপর স্থাপিত। সে বিদ্যা | 

মোসেম, মহম্মদ, জিনস, জোরোরা&র, 

কনফুঢি, বুদ্ধ, যিনি যেরূপ আদি কল্পন। 

লইয়! ধর্ম আরস্ত করিয়াছেন। তাহার 

ধন্ম-মতাম্ তদনুলারে শেষ হইয়াছে। 

সকলেই আদিতে কতকগুলি বিষয় 

ধরিয়া! লইয়াছেন। সেই বিষ সকল [ 

০১ স্পা স্প-এ সস পপি পাস 

প্ 

পপ», ০ সপ পপপপস্পিপীসি ২77 



৩৭৬ 

সেই বিশ্বাসের সীম! অতিক্রম করিতে 

পারে না। তাছা নানাবিধ মূলবিশ্ব।স 

ও অন্ুমান-মধো পরিবদ্ধ হইয়াছে । 

আমর1 যে বিজ্ঞান-মূলক তত্ববিদ্যার 

কথ) পুর্বে বলিয়াছি,হাহ। প্রচলিত ধর 

শান্গমলক তন্ববিদা। নহে । কারণ, 

এই শেষোক্ত তববিদ্যা যূলেই দূষিত । 

পৃথিবীতে আডি এই দূমিত তব্ববিদা| 

চলিত মছে। মর্বসাধা রণে ইহাকেই 

তত্ববিদা| বলে। কিন্ত ইহা কি প্রকৃত 

পক্ষে ততৎ্পদ-বাচা? যে বিদ্যার মূল অপনী- 

ক্ষিত ও দূষিত, যে বিদাার ঘিচার নির্দিষ্ট 

সীমা ব্যতীত বিস্তৃত হইতে পারে না, 

তাহা! কখন খিজ্ঞানপসিদ্ধ নছে। কারণ, 

খৈজ্ঞানিক রীতি এরূপ নহ্থে। বিজ্ঞান, 

মূল হইতেই বিচার ও পরীক্ষা! করিতে 
আরম্ভ করে। বিজ্ঞান দেখে, মূলে 

কোন দোষ আছেক্চি না; কারণ, যদি 

মুল দুষিত হয়, ভবে শেষও অবশ্য দুষিত 

হবে । যাহ আর্জিকায় আরব্ধ 

হইয়াছে, তাহ যে আন্তিকতায় শেষ 

হুইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? 

যে আন্তিকতায় প্রচলিত ধঙ্মশান্্রাদির 

গ্রারভ্ত, ভাহার কি কোন কাধে পরীক্ষা 

হইয়াছে? না কোন ধর্ম তাহার মূল 

| বিশ্বাস নকল স্থাপন করিয়া তবে তাহার 

| ধর্শান্ত্র রন করিয়াছে? যে ভিত্তির 

| উপর প্রচলিত ধর্ম সকল স্থাপিত, সে 

॥ ভিত্তিকি কোন ধর্দে প্রথমে সংগঠিত 

| হইয়। তৎপরে তাহার উপর সমুদ্ায় ধর্ম- 

শাহ স্থাপিত কর] হইয়াছে? না, ভিত্তি 
সি পিপিপি শশা শি; শি িিশশা শি শতাশীশী শী সীট টিপিপি তি তি 

আধ্যদর্শন । 
পিস রন ০ উস নি এ পপ পপ সপ জপ ৯ শত আপ সম 

সিকতাময় নাহ) এক্টরূপ ধরিয়া লইক়াই | 

তৎপরে সাহার উপর অট্টালিক! নিশ্মাণ 
কর। হইয়াছে? কোন ধর্্ই তাহার | 
ভিত্তিমূল পরীক্ষা অথব1 স্থাপন করিতে | 

যা নাই |” 

অনেক কাল হইতে পৃথিবীতে ধর্মের | 

নিচার ১লিতেছে বটে, কিন্তু অনুসন্ধান 

করিলে দেখিতে পাওয়। যায়, তাহা 

প্রকৃত ধর্শ-বিচার নহে। ধঙ্মের মূলের 

বিচার হয় নাই, তাহার শাখা-প্রশাখার 

বিচার চলিতেছে মাত্র । প্রতি ধর্ধে 

আদিতে কতকগুলি মুল কল্পন। ও বিশ্বাল 

ধরিয়! লইয়াছে, ভৎপরে সেই কল্পনাহ্- 

যায়ী যে বিশাল ধন্মশান্ত্র রচন1 করিয়াছে, 

মেই ধর্মশান্ত্র লইয়াই যত বিচার ও 

বিসম্বাদ। এই প্রকার বিচার চিরকাল 

চলিয়া আসিতেছে । এই বিচারের 

পরিণাম কেবল গগুগোল ও সিদ্ধান্তের 

অস্থিরতা । তাহার. কারণ এই, যাহার 

ূ মূল গণ্ডগেলপুর্ণ এবং অপরিষাঁর,তাহার | 

শেষ কি প্রকারে পরিফার ও স্থির 

হইবে ? যে ধর্মের মূল কল্পনা সকল 

ফেপ্রকার, সে ধন্মের সিদ্ধান্ত সকলও 

সেই প্রকার হয়। যে যে ধর্খের মূল 

কল্পনায় যে প্রকার বিভিন্নতা আছে, 

তাহাদের সিজ্ধাভম্ত এবং মতামতেও 

সেই প্রকার বিভিম্নতা ঘটিয়া থাকে! 

স্বতরাং ধশ্মবিচার ও বাকৃবিতগ্ডার আর 

শেষ হুয় না। বলিতে গেলে,এই বাক্- 
বিতণ্ডার, গোঁ ধর্শের বিচারে নহে, 

ীীপ্সীশিশীক্পীশীস্পী শন 
পাস পিস্পিশ্প্পসপী 

অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ । | 

সে গোল সেঁই মূল কল্পনায় । বীহারা | 



অগ্রহায়ণ, ১২৮৮। নাস্তিকত। | ৩৭৭ 

পৃথিবীর ধর্দ বিচারের গোল মিটাইভে | মূল বিখীদ স্থাপন করা অগভ্ভব। 

চাহেন, তাহার। এক বার নানাবিধ | কিছুত্তেই তাহা স্থাপন করা যাইতে 

প্রচলিত 'ধর্ধের মূল কল্পনা! সকল |পারেনা। পৃথিবীর আন্তিকগণ হাঁরি 
বিশ্লেষণ করিয়! তর তন্ন করিরা পরীক্ষা! | মানিয়া শেষে বলিয়াছেন, কেহ নিচার 

করিয়! দেখুন। তাহ! হইলেই দেখিতে | করিয়া! ঈশ্বরকে স্থাপন করিতে পারিবেন 

পাইবেন, এই সমস্ত মূল কল্পনাই কত | না। বিচারে ও বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে জানা 
বিভিন্ন গ্রকার। এক ঈশ্বরের কল্পন] ূ ষাইতে পারে না) বিচারে ঈশ্বরের 

কত ধর্থে কত রকম। পরলোকের | অগ্তিত্থ গ্রানাণিত হয় না । 

কল্পনা কত ধরে কত রকম। ঈশ্বরের | এক্ষণে বোধ হয়, প্রতিপন্ন হইতেছে 

কল্পন] কিছু একটা মাত্র কল্পন1 নহে) | যে, নঞ্ল ধঙ্ধের মুলদেশ পরীক্ষা করিতে 

৷ ইহ। সহঅ কল্পনা ও ভাবে পরিপূর্ণ । | গেলে, নাস্তিকতা আসিয়া পড়ে। 

পরলোকের কল্পনাও কিছু একটা কল্পন! | বৈদ্ানিক-তত্ববিদ্যার 'সান্তিকত1 আনে 

ৃ নহেঃ তাহা ও হাঁজার কলন'য় পরিপূর্ণ । | না। আস্তিকত। ধরিয়। লওয়া হইয়াছে 

| ঈশ্বর শব্দের অর্থ একটী ভাব নহে। | মাত্র। তাহা প্রমাণিত হয় না। কোন 
ঈশ্বর শব্দে অসংখ্যভাব আলিয়া! উপস্থিত | ধন্মই আন্তিকতার প্রমাণ করিয়। তাহং'ৰ |]. 

। হয় । এ সমস্ত ভাবের সাঁমজন্য ও | ধর্শশান্্র রচনা! করে নাই । পগীদ্ষা 

সঙ্গতি নাই । তাহার এক একটা স্বতন্ত্র করিয়া দেখিলে, সকল দর্দেরই মূলে 
, [সদ্ধান্ত-মাত্র। এই সমস্থ ভাব কি সকল (আসন্তিকতার পরিবর্তে) নাস্তিকতা 

, ধর্মে সমান মাছে? যখন এই মূল বিশ্বাস ৰ রহিয়াছে । কিন্ত সকল ধর্মই স্াহা 

৷ কল বিসদশ, তখন যে তাহাদিগের | ঢাকিয়। রাখিয়াছে। সকল ধর্মই এই 
। শিদ্ধান্ত নকল বিনদৃশ হইবে, তাহার | যুলদেশ ছাড়িয়া! দির! বিশ্বাসের ভূমিতে 

| আর সনেছকি? ূ মালিফ়া আন্তিকতা স্থাপিত করিয়াছে। 

আমর] লিজ্ঞাসা করি, যে ধর্ম যে ৰ মতএব এক্ষণকার প্রচলিত সকল ধর্মই 

৷ নকল মূল বিশ্বাস লইয়া তাহার ভিন্তি যে ভূমির উপর দীড়াইয়া আছে, সে 
৷ করিয়াছে, ৫স ধর্ম কি সেই সমস্ত রি । ভূমি পরীক্ষাসহ নছে) বিজ্ঞান লে 

(বিশ্বান স্থাপন করিয়াছে ১ প্রভাত । খানে ধাড়াইতে পারে না।, এখন 

আমর! দেখিতে পাই, কোন ধন্ধুই | কথ! এই, যে তৃমি ম্কল ধর্মই 

৷ তাহার মূল বিশ্বাস সকল স্থাপন করে পািস্যাগ করিয়াছে, সেই ভূমি গরি- 
মাই। যখন আমর জিজ্ঞাসা করি, | ত্যজ্য, না আন্তিকতা পরিত্যাগ ? 

| কেন করে নাই? সেই পী্ভীর প্রশ্থের | আমরা বলি, আন্তিকতা পরিতাজ্য এবং 
একমাত্র উত্তর আইসে যে, সে সকল | নান্তিকত1 গ্রহণীয়। যে ষে কারণে 
১১১১ ১ 

সি 

সপ পপি সস শসা পপ সপ পপ পপ পপ পি পপ অপ 
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আধ্যদর্শন। অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ ॥ | 

আন্িকতা গার হইয়াছে, তাহা | জ্ঞান ও কল্পন! আমার পক্ষে কিছুই নছে। 

আমরা একে একে বলিতেছি 2-- আমার জ্ঞানের পরিমাণ-মনুমারে আমি 

৷ ১। আভন্তিকত! পৃথিবীকে মিথ্যাভাব | ঈশ্বরকে পরিমিত করিব আমার 

ও কমনায় পরিপূর্ণ করিয়াছে । যাহ! 
প্রকৃতির আদি শক্তি, তৎ-সন্বদ্ধে আস্তি- 

কতা নানাবিধ কল্পনা ও মিথ্যাজ্ঞান 

প্রদান করিয়াছে । যাহা যানব-ভ্ঞানের 

অতীত, তীহাকে মানবীয় ভাবে পুর্ণ 

করিয়া এক কাল্পনিক পুরুষ ঈগগর রূপে 

স্মপ্্রি করিয়াছে। এখন আমর! স্পষ্ট 

দেখিতেছি, মানবের স্ৃষ্টি কর্তা ঈশ্বর নছে, 

কিন্তু ঈঘরের স্থষ্টিকর্তা মান্সব। মানব 

কতকগুলি কল্পনা সাজাইয়া তাহাকে 

ঈশ্বর নাম দিয়া প্রচার করিয়াছে ; 

"শ্। যে কল্পনা-সমুদ্ায় পরস্পর-সমঞ্রলীতৃত 

নছে, যাহ। সমগ্র প্রকৃতির আর্দি শক্তির 

গুণ কখনই হইতে পারে, না, বে গুণাদি 

প্রকৃতির আদি শক্তিতে অর্পণ করিলে, 

ভা! আর আদি শক্তি থাকে না, তাহা 

একটা বৃহৎমানবন্ধঠপ , পুরুযাকারে 

প্রতীয়মান হইতে থাকে, তাহা মেই 
আদি শক্তি ভিন্ন আর নকলই হইতে 

পারে। এই আদি শক্তির মিথ্যা কল্পন।, 

সরল ধর্ধে সমান নহে। বাস্তবিক 

| যাহা জ্ঞাতব্য নহে, তাহাকে মানবের 

জ্ঞানাধীন করিয়। গৃষ্টি করিতে গেলে, 

মানবজাতীয় প্রতি লোকে আপন আপন 

ভ্রানান্ছদারে তাহাকে কল্পনা করিয়া 

লইৰে। ইহ। অবশ্ঠস্তাবী, ইহ! অনিবাধ্ধ্য। 
আমার যেরূপ জ্ঞান, আমি পরশ্বরিক 

ূ | শক্ির সেইরূপ কল্পন! না করিব। পরের 
পলা ১) সক্জনগরতর ৯০ 

্ 
শীট 

টি স্ 

[০৫০ ০০৮২৬ পল 

কর্ন! 

জ্ঞানের সঙ্কীর্ণত1 ও বিস্ততিন্ম নুসারে 

আমি ঈশ্বরকে সঙ্কীর্ণ 'অথবা উদার- 
স্বভাব ভাবিব। পৃথিবীতে এইরূপই 

চলিয়া আলিয়াছে। ঈশ্বর ৪ দেবতার 

লইয়া ধন্ব-সকলে বিভিন্নতা 

ঘটিয়ছে। কিন্ধ কোন ধন্মেই প্রকৃতির 

আদি শক্তির প্ররুত শত্ব দেয় নাই। 

সকল ধর্শাই নানাবিধ নিথ্যাজ্ঞান ও | 

কল্পনা প্রচার করিয়াছে মাত্র । ৃ 

গুধু ঈশ্বর-সন্বন্ধে নহে, দেই কাল্পনিক 
ঈশ্বরের সহিত মানবের সম্বপ্ধ লইয়াও 

সকল ধর্মই নানা মিথ্যাজ্ঞান ও মিথা| 

বিশ্বাস প্রচার করিয়াছে । ঈশ্বর-কল্পন।নু- 
মারে নানধ-প্রকৃতির ভাব এবং তাহার 

সঞ্িত ঈশ্বরের অন্বন্ধ-কল্পনাও নানাবিধ | 

হইয়াছে । এই, মানব প্রকৃতির 

অলীক ভাব ও সন্বন্ধ-নিণয় বছায় 

রাখিবার জন্য একটী পরকালের অনস্ত 

রাজ্য স্থা্ট করিতে হইয়াছে । নেই 

পরকালেকে নানাবিধ কান্ননিক ভাবে 

পরিপূর্ণ করিতে হইয়াছে। এই সকল 

কল্পনার কিছুই মিল নাই। কেবল 

মানবের চিত্ত আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্ঠ। ৰ 

ঈশ্বরের সহিত মানবের সম্বন্ধ-নিণয়, 
মানব-প্রক্কতির কল্পনা, এবং পরকালের | 

কল্পনা লকল ধর্মেই বিভিন্ন-প্রকার। | 

এ সম্বন্ধে ফটোন ধর্ম্বের সহিত কোন 

র্দের মিল “নাই । কিন্ত সকল খর্শেই। 
সা পো টিটি শাক সপাশিশশীশিপীশি 

টিক 

পট আপ এ আপ রস 

শস্ম 

সো, এ, পা পি (৩ পপ 



অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ । 

ষে মানব-প্রক্ৃতিকে অচিত হেয় ও 

অপকৃ জান করিয়াছে, মানব-প্রককতির 

। উদারতা ও শ্বাধীনত1 দেয় নাই, মানব- 

 প্রক্কাতির উচ্চত। ও সম্পূর্ণ কাধ্যক্ষমত] 
দেয় নাই, তাহ! স্থির নিশ্ঞগা। এই 

ঈশ্বরের অলীক কল্পনা, মানব-প্রকৃতির 

মন্বন্ধ, এবং পরকালের কলপন! *লইন্স৮ 

একটা স্বতন্ত্র পুরোহিত-জাতি অথব! 

ধন্ম-যাজ ক-মণ্ডল পৃথিবীতে সৃষ্ট হইয়াছে। 
। এই সকল ভ্রম-প্রমাদ জগন্মক় প্রচার ও 

মানব-মনে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়াই 
তাহার্দের এক-মাত্র কার্য । শুদ্ধ কার্য 

নহে, তাহাই তাহাদিগের উপলীবিক!, 
পপি ৭ স্পা 

র করে ।তাহার! 

তোমাকে পরকালে বরাত দিয়া তোমার 

ইহকালের ধন-সম্পত্তি কৌশল পুর্ব 
| গ্রহণ করিয়] স্বচ্ছন্দে বনিয়। বসিয়া সখ 

৷ ভোগ করিতেছেন। *তাহাদিগের কার্ধা 

ূ কেবল পৃথিবীতে নিথ্যা-ধর্শ-প্রচার ও 

( কৌশল পুর্বক অর্থগ্রহণ। ধর্মের ভার 

তাহার্দিগের হস্তে । পার্থিব মান ও 

মধচাদা তাহার! প্রভৃত পরিমাণে প্রান্ত 

হন ॥ তাহারা ব্দি ওটি কত মিথা 

কথা বলিঘন1! এত শখের ভাগী হইতে 

পারেন, এত মান-মধ্যন্দীর অধিকারী 

হইতে পারেন, ভবে কেন তাহার! 

এ স্থুথ-ভোগ, এ অধিকার, এ রাজত্ব 

ছাড়িবেন ? হুতরাং পৃথিবীতে ধরব 

কেবল মিথ্যাজ্ঞান ও চাতুরটতে পরিপূর্ণ 

শু 

নাস্তিকতা । 

এই সকল মতামত-প্রচারের উপর তাহছ।- 

হইয়াছে । আন্তিকায় পৃথিবাঁতে ঈশ্বরের 

ক চস. 

৩৭৯ 

রাজা স্থাপিত হয় নাই ) এই ধর্মযাজক. 
গণের রাত্বত্ব ক্াপিত হইয়াছে ;--ষে 

রাজ্যে সকলই অলীক কল্পন! ও ষিখযা- 

জ্ঞান, সকলই চাতুরী, কৌশল ও পীড়ন, 
সকলই অজ্ঞানতা, অন্ধ বিশ্বাস এবং 
পরের কথায় সায় দেওয়া-মাত্র | 

২। আস্তিকতা পৃথিবীতে" নানাবিধ 
বিসংবাদী মত ও বিশ্বাস প্রচরর করিয়] 
পৃথিবীর সামা্রিক শাস্তি-ভঙ্গ করিয়াছে ১ 
পৃথিবীকে রক্তত্রোতে প্রাবিত করিয়াছে ১ 
জাতির সহিত জাতির এবং মানবের 

মহিত মাঁনধের একতা ও সদ্ধাব বিনষ্ট 

করিয়াছে। পৃথিবীর নিগ্রহ, পীড়ন ও 

কষ্টের সমধিক বৃদ্ধি করিয়াছে । এই 

জনা মানব, মানবের শত্রু হইয়াছে এবং 

এক জাতি অপর জাতির শ্রিকার-স্থানীয় 

হইয়াছে । পৃথিবীর ইতিবৃত্তে যত মহা 
যুদ্ধ ঘটিয়াছে, সমুদায়ই এট ধর্ম লইয়] 
উৎপন্ন হইয়াছে সেই ইতিবৃত্ত 

আমাদিগের “কথা প্রনীণিত করিয়। 
দেয় ।* 

৩। আস্তিকত। পৃথিবীতে নানাবিধ 

ননোহর কল্পনা ও অলীক বিশ্বান প্রচার 

করিয়া! মানব-জাতিকে ইহুক।ল হইতে 

পরকালের প্রতি সমধিক আঁকুষ্ট করে। ৃ 

ইহার অনি এই, ইহা! দ্বার! পৃথিবীর ূ 

ৃ 
ূ 

১১১ 

শপ পপ পাস মি 

প্রতি ওুদাঙদীন্য জন্মে । লোকে পাধিৰ 

০ সপ টা০ (রা. (চিজ, ০০ এ ্উ ০ ৩ পপরর-৮৫ রও চা সাপ সা বা সপ 

* আর্ধদর্শনে প্রকাশিত “পরলোক 

ও সমাজ” নামক প্রবন্ধে ইহার বিস্তারিত-| 
বি দেখ। ' 

ৃ 

০ 



টিিরিগহ 

রী 

৩৮০৩ 

মজল পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হুয়। 

এই বিষময় অনিষ্টাপাতে ভারত উৎসন্গ 
গিয়াছে। মধ্যযুগে ইয়োরোপও উতৎনর 

যাইতৈছিল। অন্য কারণে ইয়োরোপ 
পৃথিবীর স্থুখে আরু্ট হইল বলিয়া, 
ইয়োরোপ রক্ষা পাইল ।% 

৪। ঈশ্বর অথব। দেবতাগণের করনায় 

মানব-জাতির কতকগুলি অলীক কর্তব]া- 

বধারণে সমাজের লাভালাভ ঝি ? মানব- 

সমাজ কি এই নকল কর্তব্য ও'বিধানে 

চালিত হয়? ন1, মানব-সগাজ যে 

শক্তিতে চালিত হয়, তাহ! প্রতন্ত্র শক্তি ? 

মানবের সহিত মানবের যে সকল সম্বন্ধ 

ও কর্তব্য পৃথিবীর প্রাচীন কাল হইতে 

নিণীত হইয়াছে এবং যাহাকে এক্ষণে 

ধঙ্মনীতি বলিয়। অন্যায় অভিহিত কর! 

হয়, সেই সমস্ত ধশ্পনীতি ছারা কি 

মানব-সমাজ প্রচালিত হয় না? আমর! 

পরিবার-মগুলে যে সমস্ত কর্তবা-সাধন 

করি, তাহা! কি ধন্ম দ্রা্পা নিয়োজিত 

হুইয়। করি? না স্বাভাবিক লেহ, ভক্তি 

প্রভৃতি মানমিক শক্তিতে উত্তেজিত 

হইয়া করি? আমাদিগের পরিবার- 

মণ্ডল একটা ক্ষুদ্র সমাজ বলিলে অত্যুক্তি 
হয়না । ভামরা পারিবারিক সমাজে 

যেষন কতিপয় স্বাভাবিক-শক্কি-প্রভাবে 

আপন আপন কর্তব্য-সাধন করিয়া থাকি, 
রজার 

* আর্ধাদশনে প্রকাশিত “ পরলোক 
0: সমান্ষ” নামক প্রবন্ধে ইছার বিস্তারিত 
ছু বিবরণ দেখ । 

টি শি 

অগ্রহায়ণ, ১২৮৮। | 
সান ডেসপি পারার ০৮ এরা জট । 

তৎ-বহির্দেশীয় বৃহৎ-মনুষ্য-মমাজেও | 
তদ্রপ কতকগুলি স্বাভাবিক ও লমাঞ্জিক-| 

শজি-প্রভাবে প্রচলিত হইয়া, সমাজের 

প্রতি আপন আপন কর্তবাঞ্মাধন করি! 

থাকি । ধর্খু-গ্রভাবে বরং এই সমস্ত শক্তি-। 

প্রভাব কমির। যাস্ন। ধন্ম না রাজশাসন 

দার] সমাজ-সংস্িতি হয়? আজ রাজ- 

শাসন তুলিয়। লও,সমাজ ছিন্ন তিন্ন হুইয়1 

যাইবে । যে সকল সামাজিক নিয়ম 

ধর্মনীতি বলিয়। প্রচারিত আছে, তাহ! 

কি আমরা ধর্ম হইতে পা্ঈয়াছি, ন। 

প্রাচীন সনাজ দ্বারা তাহ! নির্দিষ্ট হই- 

ফাছে? ঈশ্বর কি সেই কতিপয় নিয়ম 

কাগজে লিথিয়া পৃথিবীতে ফেলিয়। 

দিয়াছেন--না, মানব-সমাজ তাহ ক্রমে 

ক্রমে অবধারণ করিরাছে? নেই 

কতিপয় নিয়মের কি কিছু পিবর্ত 

খটিয়াছে ১--না) তাহারা চিরকাল একই 

আছে? পৃথিবীর নীতি-শান্ত্রের কি 

কথন কিছু উন্নতি-সাধন হইয়াছে % না, 
তাহা চিরকাল একই আছে? মেই 

ধর্মনীতি-গুলিকে মূল-সামাজিক-নিয়ম ) 
বলিমে, কি স্বরূপ কথা বলা হয় না ? 

তাহাদিগকে ধর্শনীতি বলা! হইল কেন ?। 
ধন্ম কি এই নীতি-গুলিকে স্থাপন করি- 

যাছে? ন1, এই নীতি-গুলি ধন্মকে স্লাপন 

করিয়াছে ই কে কাহার বন্ধনী? ধন্মের 

বন্ধনী নীতি--ন1, নীতির বন্ধনী ধরব? ৃ 

কাহার জোর কোথ। হইতে আইনে £ ূ  

নীতি ধর্মের জন্য জোর পায় ? না,--খর্দদ ূ 

নীতি হইতে গজার পায়? ধর্-_নীতভির | 

পপ 

পপি 

সে ২৯০ ওপর পার শত সপ সপ 
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1 

| উপর স্থাপিত ? ন1,-নীতি ধর্মের উপর | না বরং অবনতিই হইয়াছে ? ইয়ো- 

র স্থাপিত? নীতি কি সমাজ এবং ধর্ম | রোগের লামাজ্জিক উন্নতি কি ধর্থা হইতে 

৷ উভয়েরই *স্থাপর্িতা নহে? পৃথিবীর | হইয়াছে--ন1, তাহ! অন্ত কারণ হইতে 

ূ মধ্যে যেসমন্ রাজ-শাষন স্থাপিত আছে, হইয়াছে ? বরং যত দিন ইয়োরোপ ধর্ম- 

ক্রমশই অধস্তলে নিমজ্জিত হইতেছিল। 
ধন্মের সহিত সমাজের কোন সম্বন্ধ 

স্বত্র হইতে উঠে নাই? সমাজ কি এই 

নৈতিক ব্যবশ্থার উপর শ্থাপিত* নহে” 

প্রচলিত ধর্্ও কি এই নীতির উপর 

স্থাপিত নহে ? তাহাই যদি সত্য হয়,এবং 

নীতির জোর যদি ধশ্ব-প্রভাবে কমির! 

যায়, তবে সেই জলীক আন্তিকতার ধর্শা | পৃথিবী ও সমাজের যে প্রকার অনিষ্টা- 
লইয়া আমলা] কি করিব? তাহা কোন্ | পাত হয়, গ্লাপ্তিকতার ধর্মম-মত সকল 
কাষে আইসে? তাহা কেবল একটী | প্রচারিত থাকাতে, পৃথিবীতে বহু কাল 

অলীক ঈশ্বর এবং কতকগুলি দেবতার | ধরিয়া তদ্রপ অনিষ্টাপাত হুইতেছে। 

সুষ্টি করিয়াছে, এবং তাহাপিগের প্রতি | অন্যান্য-বিষয়ে ভ্রম-সংশোধনে লোকে 

কতকগুলি অলীক কর্তব্য নিয়োগ | প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু ধর্ম-বিষয়ে 
করিয়] দের মাত্র। তদ্দারা মানব-! ভ্রান্তি-সংশোধন* করিতে গেলেই ধর্ম 
সনাজের উপকার কি? মানব-সমাজেগ | যাঁজক-মণ্ডল চীৎকার করিয়৷ গালাগালি 

অধিকাংশ লোকেই*কি ঈশ্বরের প্রতি, | দি! উঠেন । এপামান্য-লোক-মণ্ডলও 
দেবভাগণের প্রতি উদ্দাদীন হইয়া, | সেই গ্রালাগ!ণিতে সার দেয়। কারণ। 

এবং গরলোকের প্রতি অন্ধ হইয়! ূ বুঝির ছুর্দীলত] এবং মূর্খতা হেতু তাহার। 

চাপিত হর না? আমরা “পরলোক ূ । কিছুই বুঝে না। সুতরাং তাহার! পরের 

ও সমাজ” নামক প্রপ্তারে* তাচ্ছা : কথার সায় দিস্বা উঠে। এই যাজক- 

এদরশন করিয়াছি । ধর্মের প্রভাব যদি ৰ মণ্ডল সানান্য-জনগণের মনকে এমত 

: পৃথিবীর পক্ষে অমঙ্গলকর ব্যতীহ নঙ্গল- 1 ভুলাইর ও অন্ধ করিয়া পলাখিয়াছে যে, 

ইষ্ট সাধন করে নাই। 

ভ্রম*ও প্রমা্থ প্রচারিত হইলে; 

পপ প্্স্প্ সপ ০ 

| কর নহে, তবে সে ধর্দ্দ অবলম্বন করিয়া তাহার] ভিতরের বিষয় কিছুই *বুঝিতে | 

ৰ থাক? কি উচিত বোধ হয়? পৃথিবাতে ূ পারে ন। তাহার! তাহার্দিগেরই কথায় 

। এতকাল ধরিয়া! আন্তিকতা-ধর্ধের | ভ্রান্ত ও প্রতারিত হইয়। রহিয়াছে। 
পরীক্ষা হইতেছে । এত কাপের পরীক্ষা । আন্তিক ধণ্ম সম্পূর্ণ অন্ুমান-মৃলীয়; 
আমরা কি ফল-লাঁভ করিলাম? ইহা | তৎ-স্বক্ষে কিছুইস্কনিশ্চিত নাই; স্থৃতরাং 

দ্বার কি পৃথিবীর উ্নতি-নাধন হইয়াছে? | অনিশ্চিত বিষয়ে সাধারণ মতে মত 
মাপা পাস ১. শপপিসিস্পিপঘ পপপাস্পাশাাশ শিপ শি পেশী সপ পাপ পপ | শি সপ 

নাই। ধন্মে বরং সমাজের অনিষ্ট বই | 

। তাহার অনেক ব্যবস্থা কি «এই নীরতি- | প্রভাবে চালিত হইয়াছিল, তত দিন ূ 

| 

ূ 



৩৮২ 
। হা 

| দেওয়াই যুক্ষিসিদ্ধ বিবেচনায় সর্বজনেই 
| এক বৃহত্ত্রান্তি-তন্্রকে ধর্ম বলিয়া 
অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে । কিন্তু নার 

কথ! এই যে, যাহা অনিশ্চিত ও অসিদ্ধ, 

এবং যাহাতে কোন উপকার নাট, তাহা 

গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? কেবল 

কি যাঁজকন্মগুলীর অন্ন যোগাইবাঁর 

জন্য? কেখল কি পৃথিবীতে ভ্রান্তি ও 

আলস্োর বুদ্ধি করিবাব জন্য ? ইহা যদ্দি 

সত্য হয়, তবে কি আন্তিক ধর্ব অবলম্বন 
করাতে পাপ নাই? আঁলস্োর বৃদ্ধি 

৷ করাতে বদ্দি প্রতাবায় হয়ঃ ভ্রমের প্রচার 

কর1 যদ্দি অনিষ্টকর হয়, মিথ্যা ঈশ্বরকে 

৮ পৃথিবীর আদি ধণিয়পুঙ্জা করাতে যদি 
পৌত্তলিকতা হুয়,পৃথিবীর প্রতি উদ্বামীন 

হইয়। কাল্পনিক পরলে!কের প্রতি স্বার্থ- 

হছপন কর! যদি অনার হয়, এবং এই 

মমস্ত হুষ্কৃতিতে যদি পাপ থাকে; 

ছুফ্ষতিই যদি পাপ-নামে অভিহিত হা, 

তখে অবশ্য বলিতে হইবে, আস্তিক ধন্ম 

অবলম্বন করাতে ঘোর পাপ। শান্তিকত! 

॥ অবলম্বন কর! এপাপের এক মাত্র 

প্রায়শ্চিত্ত । এই প্রাদশ্চত্ত আনরা 
নিয়-লিখিত কতিপয় কারণ জন্য গ্রহণ 

ূ 

| হম্ব,তবে নান্তিকত। অবশ্থ অবলম্বনীয় । 

ৃ ১। পৃথিবীতে আস্তিকতার পরীক্ষা 

| হইয়া গ্িয়াছে। তন্বার1 পৃথিবীর উন্নতি 
। টু হয় নাই,_মানবের উন্নতি হব নাই। 

নু মানব১যে ঈশ্বরের অন্য লালায়িত হইয়াছে, 

শো শসা পাপা সপ ৮ 

দে ঈশ্বরকে প্রন্কত-পক্ষে বুঝিতে পারে 

“| নিপ্ধান এক বার দেখা উচিত-নাস্তিকতা- 

[ করিতে বলি ।'আস্তিকত। যদ্দি পরিতাজা | 

অগ্রহায়ণ,১২৮৮। 

নাই--তাহার £কিছুই নির্ণয় করিতে পারে; 

নাই। প্রতাুত,পৃথিবীময় কেবল তৎসন্বন্ধে 
কল্পনা ও অলীক বিশ্বাসে পুর্ণ ছইয়াছে। 
এই কল্পনা ও অলীক বিহাস ছ!রা 
পৃর্থিবীর অমস্থল-সাধন হইয়াছে । 

মানব গ্রকৃত-ঈশ্বর-নির্ধারণে অক্ষম হইয়া 

অপীক-ঈশ্বর-ক্পনায় সন্তপ্প হয় 

নাই। যিনি মানব-্ঞানের অগোচর, 
তাহাকে দেই জ্ঞানের গোচর করিতে | 

গিয়া কেবল অসংখা কল্পনারই স্বা্টি ৰ 

করিয়াছে মান্তর । প্রকৃত-ঈশ্বব-তর কিছুই ৰ 

নিণাত হয় নাই। এত কাল ধরিয়। যাহার | 
পরীক্ষায় কিছুই ফল দর্শে নাই, তাহা | 

পরিত্যাগ করিয়| এক বার নাস্তিকতার ৰ 

পরীক্ষা করা উচিত। যখন সমাজের ূ 

র 

০০০০০. এ 

নহিত ধন্মের কোন সম্বন্ধ নাই? এক জন 
কারনিক ঈশ্বর থাকাতে,আ।র ন। থাকাতে, | 

সমাজের যখন কোন হানি হয় না, তখন 

এক বাণ নাস্তিকতাব'পরীক্ষ। কর] উচিত।! 

সপ শা উস 

অবলম্বনে সমাঙ্জের উন্নতি ন1 অবনতি 

হয়, এবং মানবের এরশ্বরিকণভ্র।ন-ক্ষুধা 

পহিতৃত্ধ হয় কিন।? আজি পর্যন্ত 

নাস্তিকতার মম্পূর্ণ পর্যযালোচন! হয় 

নাই; সুতরাং নাস্তিকতা এক্ষণে অত্যন্ত 

অনন্পূরণ আছে।' ক্রমশ ইহা যতই 

সম্পূর্ত1 প্রাপ্ত হইবে, ততই ইহার 

মানবীয়-জ্ঞান-স্ষুধার সন্তত্তিকরী শক্তির 
বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা । এত দিন 
অসম্পূর্ণ অবস্থার ইহ! মানবের অসস্তোষ- 

যা পতাররাাারা পপ ০ এ এ ৯১৬ পপ এ সপ অপ 



ৃ অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ 

 ভদ্জপই থাকিবে, এমত সম্ভাবনা নাই। 

৷ উত্তরোত্তর ইছার পুষটি-নাধন হইলে, ইন 
ূ যে মাঁনবমনের উপযোগী হইবে, এবং 

| মানব-সমাজের অবলম্বনীয় হইয়! আসিবে, 

| এমত আশা করা যাইতে পটুরে। ইন্জার 

! বর্তমান অবস্থ! দেখিয়া, ইহা যে মানব- 
সমাজের একেবারে উপযোগী নে) এবপ 

ৃ সিদ্ধান্ত কর1 কর্তব্য নহে। মম্পূর্ণ অবস্থায় 

নাস্তিক! মানব-মগ্ুণীর কত দুর উপ- 
৷ যোগী হইতে পারে,মানব-জাতিকে কতদূর 

সস্তপ্ত করিতে পারে,এবং মানব-সমাজের 

কত উন্নতি-সাধন করিতে পারে, তাহ! 

এক বার পরীক্ষা! করির। দেখা উচিত | 

২। নাস্তিকতা পৃথিবীর সমুদায় 

দানব কুলকে এক-ধন্মা ও এক ছত্র করিবে। 
 আ্জানৰা পূর্বেই গ্রদর্শন কবিরাছি,মানবের 

সহি মানবের শিচ্ছেদ-দাধন কর। আপ্তিক 

: ধক্রি প্রবণতা । আস্তিক ধন্মে আমরা 

দেখিতে পাই, যন্তু লোক তত স্বতস্ 

পন্মনত ও বিশ্বাস । প্রতি লোকের 
যেদন জান ও উন্নতি) শদন্ুদপ তাহার 

ধম্মভাব ও বিশ্বাস) যেসনন্ত সাধারণ 

মহ অথবা বিশ্বান থাকে, তাহ। এমুপৃায় 

অপরিদ্ধার। আসন্তিক-ধন্মঠবলম্বী দুই 
ব্যক্তিকে তুমি জিজ্ঞানা কর, তুমি ঈশ্বর 
কাহাকে বল, পরলোক্ল- সন্ধে তোমার 

মত ও বিশ্বাস কি, ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার 
সম্বন্ধ কি, পাপ পুণ্যকি? সেইছুই 

বান্তি কথন এক উতর দিবে না। 

তাহাদ্িগের সাধারণ আত ও বিশ্বাস 

শপ পা শিপ পা পপ আস পপ পপ অব শব 

স্পশপা পা শি শি সস ০ 

গে শী সির পো  স্াজত সি পাম্প পিসি পপি পস্প পা শট পপ পা 

নাস্তিকতা । 

সকলই অপরিষ্কার । একেরমতের সহিত 

০০ পাচ অগাজ্ঞ্ড আদআনাড দএচরিরেহতিহাজ টস লহ হা পিস + গর উজ ৯ এপস. ০৬ আত 

'্মন্যের মতেন্ন ধীক্য নাই । হয় তুই] 
জনে ঠিক বিপরীত কথা কছিবে ॥ এক- | 
ধশ্মাবলম্বী "ছুই জনের যখন এইনপ মত- 
বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে, তখন ভিন্ন 

ধর্মাধলম্বী জনগণের মতের একতা কখন 

গ্রত্যাশ। করা* যাইতে পারে ন1। 

নাস্তিকতা এই সমুদায় পার্থক্যের উচ্ছেদ 

মাধন করিয়া মানথ-কুলকে একতা-সৃক্ে 

আবদ্ধ করিবে। সমস্ত-মানব-তাতিকে | 

এক ধর্মাবলম্বী কর! যদি সম্ভব হয়, তবে | 

নান্তিকতাই তাহার এক মাস্ত্র উপান্ন। 

৩। ঞনান্তিকতা মানকসমাজে 

প্রচলিত হইলে, মানবজাতি পৃথিবী 

এবং সমাজের উন্নতি-সাধন-পক্ষে অধিক- 

তর যত্বশীল এবং উদ্যোগী হইবে। কারণ] 

তখন মানব-মন হইতে বৈরাগা একেবারে 

চলিয়া যাইবে & মানবের যখন কার্পনিক 

পারলৌকিক স্বর্থরাদ্য তিরোহিত হল, | 

তপন মানব পৃপিবীকেই শ্বর্গতুল্য | 
করিতে উদ্ধারে হইবে । ইহলোক লইয়াই | 

তাহার সকল স্থণ ও আমোদ । এ অবস্থায় 

মান্য যদি ওদানীন্য অবলম্বন করে, | 

তবে এই পৃথিবীর সুখের জন্যই তিনি | 
অন্য-বিষয়ে উদাপীন হইবেন, সামাজিক | 

হখ তাহার ইস্ট দেবতা হস্বে, দা্দেশের | 

মঙ্গল তাহার পরম কামনীয়, পদার্থ | 

হইবে । এখন তিনি পারলৌকিক সুখের ] 

জন্য যে অর্থ বিসঞ্ঞন দিচ্ছেন ও যে | 
আম্মতযাগন্বীকার করিতেছেন, পর-। 
লোকের বিশ্বাস ধ্বংদ হইলে, তিনি সেই 

পৃ 

টিটি... ২২ পর সি স্পীকিি পপর পপ ০ শপ 



০ সপ শসার. প._.. _.. 

জপ সপ পপ 

৮ শশী শাপস্পপপ্প সপ শী 

জন্য করিবেন । সৎকার্ষ্ে উত্তেজিত, 

করিতে তাহার আর বাহ ও কাল্পনিক 

উত্তেজনার আবশ্যক হঈবে না।+ 

৪৭) নাহ্ভিকতা ধর্মততবকে অন্ত তত 

হইতে পৃথক করিয়। দেয়। যাহ! শারীর- 
বিজ্ঞানের বিষরঃ যাহা মনোবিজ্ঞানের 

বিষয়, যাহ! ভূ-তত্ত্বের বিষয়,যাহ! খগোল- 

বিদ]ার বিষয়, যাহা লমাজ-্তন্বের বিষয়, 

সে লমুদায়কে প্রকৃত-তন্ব-বিদ্যার বিষয় 

হইতে পৃথক করিয়া! নাস্তিকতা ধর্ম 

বিজ্ঞানকে পরিফষার করিয়। দেয়।.মানবের 

জ্ঞান-বিভাগ অসংখ্য যদিও 

তাহাদের পরম্পর মম্বদ্ধ আছে, কিন্তু 

তাহাদের পার্থক্য এত অধিক যে, 

ভজ্জনাই তাহার! স্বতন্ত্র বিভাগ হইয়! 
পড়িয়াছে। এত কাল আন্তিকত1 সকল 

বিদ্যাকে আপনার বিশ্লয়ীভৃত করিয়া- 
ছিল, মানবের সর্বধিধ-জ্ঞান-বিভাগকে 

এবং 

আপনার অস্তরূক্তি কন্সিয়াছিল। আস্তির- 
তার ধর্বশান্ত্রে যে সমস্ত মতামত 

বিবৃত আছে, যে সদন্ত মুপ বিশ্বাম ও 

কল্পন। ধরিয়া লওয় হু্য়াছে, তন্মধো 

বিচার-সাপেক্ষ বৈজ্ঞানিক নানাবিধ তরু | 

লওশ্লরিই দেখ! যায়। আান্তকতা ৫স 

লমুদাকে পৃথক করিয়া দিতে পারে লা। | 

কারণ, সেই সমুদায় লইয়াই তাহার ধম্ম- ূ 

তন্ত্র নষ্ট হইয়াছে । তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া: 

দিলে, আত্তিকতা। দুর্বল ও ক্ষীণকায় : 

হুইয়। পড়ে। এজন্য আস্তিক ধন্ন চিরকাল | 

89 পরলোক” কা চট দেখ। 
পা পা ক পপ পাশা পপ পাশা আলা পাপা আপা সপ ২4০৮ ৯০পপ্পশশীপশশশ 

আধ্যদশন । অগ্রহ!রণ, ১২৮৮ ॥ 

বিজ্ঞানের বিরোধী হইয়াছে । যে অজ্ঞতা 

ও জ্ঞানান্ধকারে আল্তিকতার জন্ম, 

তাহা হইতে আত্তিকত। মুক্ত হইতে চাকে 

না। বৈজ্ঞানিক বিভায় আন্তিকতা 

রপায়। যে মূর্খতা ইহার ॥পৃ্ট-পুরক, 

সে মূর্খতাকে ইহ] শীন্্ পরিত্যাগ করিতে 
চায় না। মানব-জ্ঞান যত পরিসর ত হয়, 

আস্তিকতার বন্ধন মকল তই শিথিল 

হইতে থাকে। 

তন্বের সহিত 

বিরোধ উপাস্থত হইয়াছে । 

ইয়োরোপে বৈজ্ঞানিক- ৃ 

'নান্তিক তার কতবার, 

কত 

গেলিলিও কারাবন্ধ হউরাছেন । কতবার 

যাজক মগডল বিজ্ঞান-চচ্চান খোর বিনোধী : 

হইয়াছেন। কত কৌশলে এবং 

কুট তর্কে খৃষ্টান ধশ্দের মতামত সকল 

বৈজ্ঞানিক-তন্বের সহিত 

বত 

শপে আপ এ পথ পা আআ প্লাস আপ 

নগর ম রঃ ৃ 

ভূত করা হইয়াছে। বে সমস্ত বৈজ্ঞানিক 

পণ্ডিত ধণন্ম-বিরোধী মতামত সকল, 

প্রচার করিতে উদ্'ত হইয়াছেন, তাহা 

দিগের উপর রাশি রাশি গালি বর্ষিত 

হইয়াছে । কিন্তু বিজ্ঞান তাহ! শুনিবে 

। কেন? যেযে বিজ্ঞানের যাহা বিষদীভু 5, সপ পপ পপ ৮ আনিস ৯০৭ ০৯৯ 

সেজেখিজ্ঞান তাহ! অবশ্ত আলোচন। : 

করিবে। 

পৃথিবীতে যত আত্তিক-ধর্শা চলিত 
আছে, মেই সমস্ত আন্তিক-ধর্থ বখন 

' প্রথম প্রচারিত হয়, তৎ-কালে যেমন 

' মানব-সমাজের জ্ঞানোবতি ছিল, মানব- 

মমাজ মধ্যে ষেসমস্তত্রম ও মতামত । 

লে বার: ৰ প্রচলিত ছিল আস্তিক ধর্খ তাহা স্পষ্টই | 

শা সর 

এরর 

| পর্ন করে। কারণ, আস্তিক ব্য ৃ  
২৯০ তি পিপি সপ শী শশী িশিপিশীস্ীপীতিসীশি 
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মধ্যে ততৎসমুদ্দার মতাম্চত সন্গিবিষ 

হইয়াছে । সেই লমন্ত মতামত আস্তিক 

ধর্শের অঙ্গীভৃত ছইয়। গিয়াছে। 
তাছার ধশ্মতন্্ সেই মকল মতামতের 

মহিত ত্রীক্য করিয়া সৃষ্টগুহইয়াে। 

অনেক ধর্থ্ববিশ্বাস ও ধন্দোপদেশ সেই 

নমজ্ত প্রচলিত মতামতের উপর হয় ত 

স্থাপিত আছে। বিজ্ঞান-চণ্চার পূর্বে 

মানবদ্জাতি ভৌতিক তত্বের বিষন্ষে যখন 
নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিল,তথন তাছার! কোন 

প্রাকৃতিক ঘটনারই রহসোট়েদ করিতে 

পাপিতেন না। তখন সকল প্রাকৃতিক 

ঘটনাতেই আশ্চর্য্য হইতেন। সকল 

প্রান্তিক ঘটনাই তাহাদের কৌতুহল 
উদ্রিক্ত করিত। ঝাড়, বৃষ্টি, বজ্লাথাত, 

অলম্তত্ত, জোরার, তাটা, গ্রহণ, স্ষ্টি, 

| জন্ম, মুত প্রভৃতি সকল ঘটনাই মানবের 

নিকট আশ্চর্যা বোধ হইত। মানব 

ইহাদের রহম্যোন্ে করিতে পারিত 

না। বাহার! ঈশ্বর ও ধর্মাসন্বদ্ধে তত্ব- 

জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়। প্রতিপত্তি 

পাইতেন, সাধারণ লোকে তাহাদিগকে 

দেবান্ুগৃহীত ও দেবতুল্য লোক বিলি! 
ভক্তি করিত। এই ভক্কি-বৃদ্ধি করিবার 

[জন্য তাঁছারাও ভৌতিক ঘটনার 

| অভৌতিক কারখ নির্ণয় করিয়া দিয় 
| সাধারণ লোকের ভ্ঞান-তৃষ্ণ! কথক 
| নিবারণ করিতেন। তাহারা এই 
| প্রান্তিক ঘটনার রহস্যোস্েদ করিতে 
। গিয়া নানাবিধ কাল্পনিক কারণ নির্দেশ 

করিতেন । ইহাতে তাহাদের খশ্বরিক 

সপ জট পাশ থা 

রঃ 

এপ সপ এ শপ শমী শপে ০০ পাশ | জি ৩ আগার সা ই রান এ পা 8 ক 

কম্ুনা আরও লোকের মনে বদ্ধমূল | 

ইহ দ্বারাই তাহার! | হইয়া! যাইত। 

নিজ নিজ ধর্ধোপদেশের বল প্রাপ্ত 

হইতেন, এবং লিজ নিক্গ মত সকল 
সমর্থন করিতেন। এজনা দৃষ্ট হয়, 
আস্তিক ধশ্শ এই ভৌতিক ঘটনার 
অভৌতিক কারণ নির্ণয়ের উপর অধি- 

কাংশ নির্ভর করে। ধর্্স এইরূপ 
প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। 

প্রচলিত আস্তিক ধর্ম এইব্প প্রাকৃতিক 

ঘটনা-বিষয়ক মতামতের উপর স্থাপিত। 

শুদ্ধ এই নর্মস্ত মতামত আস্তিক ধর্মের 

পুরিপাধন করিয়াছে,এমত নহে) মানব- 
সমাজের সর্বধিষয়ক মতামত প্রচলিত 

ধর্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়! আছে । এই সমন্থী 
উপদেশ, বিশ্বাস, এবং মতামত পরস্পর 

এত সংশ্ষি্,তাহাদিগের সন্বদ্ধ এত ঘনিষ্ট 

যে, তাহার পরস্পরের প্রাণশ্বরূপ 

হঈল্মাছে। হতরাঁং একের বিনাশের 

সহি অপরের বিনাশইসাধন হইবার 
সম্ভাবনা । এই জনা ধন্থ চিরকাল 

ভ্ঞানঠলোচনা ৪ জ্ঞানোন্নতির বিরোধী 

হইয়াছে। পৃথিবীর যে অবস্থায় বে 

আস্তিক ধর্মের জন্ম, মে অবস্থার উন্নতি" 
পক্ষে সে আন্তিক ধর্ম কখমিই অনুকূল 

হুইবে না। কারণ) এক অবস্থার যাহ! 

উৎপন্ন, অন্য অবস্থার তাহা প্রযুক্ত | 

হইলে কখনই ফীড়াইতে পারে ন1। | 
আস্তিক ধর্ম কখনই "আপনার বিমাশ- 

লাধনে উদ্যত, হইতে পারে না।- 

সাত ধর্ম এই জন্য চিরকাল । 
০০০০০ পট নম জে ৮ জপ আরা 

শস্প পোপের সিসি পিস পা পপ সপ্পীপ সী সি পাটি শি তিতিঁটিশিটি হিল লিভ 



পলা 
॥ 

্ৃ 

৩৮৬ আধ্যদর্শন। পৌষ, ১২৮৮। | 

ভানোন্নতির বিরোধী হইয়াছে । ষে| মে লীতিশাস্ত্রকে ধন্মমিধো গ্রহণ করে | 

অন্ধকারে ইহার জন্ম, সেই অন্ধকারে | নাঁ। যাহা অপর বিজ্ঞানের বিষয়,তাহা | 

থাকিতেই ইহা ভালবাসে। মানবের | তত্ববিদ্যার অস্তভূক্তি করে নাঁ। স্থৃতরাং | 

যেমণ জ্ঞান-চর্চা' হয়, যেদন তাহার | নাস্তিকতা দ্বারা কোন ভ্রান্তি ও | 

উন্নতি বা 'দধনতি হয়, সেই সঙ্কে সঙ্গে কৃমংস্কারের পোষকতা হইতে পারে না। | 

আস্তিক-ধর্্বও নানাবিধ সাম্প্রদায়িক | নাস্তিকতা সকল বিদ্যার সম্বন্ধ ঠিক 

ধর্মে বিভক্ত হইয়| পড়ে। এই | করিক! দেয়; এবং তত্ববিদ্ণার নিম্ম লতা 
নান্প্রদায়িক মতামত লইয়া নান! | সাধন করে। ইহা মানবীয় সংস্কার ও | 

বিবাদ বিসঙ্বাদ ঘটিগ়া উঠে। জ্ঞানের সহিত খ্রশ্ববিক সংস্কার ও | 
নান্তিকতায় এরূপ ঘটে না। জ্ঞানের পৃথকত্ব এবং তাহাদের অসঙ্গতি | 

নি রি 1 « ্ 

নাস্তিকতা জ্ঞানজগণ্ের নিকষমণি। এরাকিরভাজা কবি 

নাজ্তিকত1 সর্ববিধ বিজ্ঞানকে আপন 

আপন অধিকার ছাড়িয়া দেয়। যাহ! ৰ 

যে বিজ্ঞানের বিষয়, তাহা দেই। 

থিজ্ঞানকে সাবাস্ত করিজে বলে;,-তাহ। ৃ 

তব্ববিদ্যার মধ্যে গ্রহণ করে জা 

নাক্বিকত। মানব-জ্ঞানঘক পরিষ্কার '৭ ূ 

পরিশুদ্ধ করিয়া পরম্পরের পার্থক্য । এতকাল পন্ম সম্বন্ধে কোন পরীক্ষাই হয় 
দেখাইয়! দেয়। ইহ]. ভ্রম, কল্পনাঃ ৃ নাই। ধন্ম যেমন চিরকাল কম্পন! ও বিশ্বাস 

ূ 
| 
ৃ 
| 
র 
| 

| 
ূ 
| 

৫। মান্তিকতা প্রচারিত হইলে 

পৃথিবীতে ধর্মসহন্ধীয় অনেক ভ্রযের 
নিরসন হইবে ।॥ ধন্মিন্বন্ধে নাস্তিকতা । 

বৈল্ঞ!নিক পরীক্ষা! আবন্ত কনিতে চাছে। 

লইয়াই বান্ত আছে, ধন্সতত্ববিংগণ দেই । 
কল্পন! ও বিশ্বাস সমর্থনার্থ এ কাল এক | 

স্বতন্ত্র তর্কপ্রণাণী অবলম্বন করির আছেন । 

অসিদ্ধ বিশ্বাস, প্রভৃতির প্রকৃত তব্ব 

নির্ণয় করে। কোন্টা নিদ্ব, কোন্টী 

অসিদ্ধ, তাহ! তক করিয়া বিচার করে। 

যাহা তত্ববিদণার বিষয়, নহে, তাহাকে 

পৃথক করিয়। যে বিদ্যার বিষয়। সেই 

বিদ্যা আলোচ্য করিয়া দেয়। 
মানবের সংস্কার ও জ্ঞান সকলের 

সপ সি পপ ফ্বেই তক প্রণাণী সম্পূর্ণ অনুমান-মূলক। | 

এই অন্গমান তকে যে সকল সিদ্ধান্ত হয়, 

তাহাদিগের সম্ভাবনীয়তা মাত্র (0:০১% 

1১৮01) প্রতিপ্াদন করা সেই তর্ক 

পার্থক্য তন্ন ভবন করিয়া বুঝাইয়। প্েয়। | প্রণালীর উদ্দেশ্ব। সেই তর্ক-প্রণালী 

যে জ্ঞান যে রূপে অঙ্জিত হইয়াছে, | দ্বার! কেবল এক সম্ভ।বনা হইতে অন্য 

তাহা বিচার করিয়া দেখে। ভ্রাপ্তিকে | সম্ভাবনা-মাত্রে উঠ! যার়। এইজন্য 

(কোন মতে গ্রহণ করে না। যে নীতি- র এই তর্ক-প্রালীকে সম্ভাবনা-মৃলীয় 
|| শান সামাছিক বিজ্ঞানে উিত হইয়াছে, | তর্কপ্রর্থালী  (72209901 158505305 ) 
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আর 

কছে।* এইতর্কে কেবল»কতকগুলি 

। অনুমান মাত্র সিদ্ধান্ত কর] যায় । কারণ, 

 যাহ। অস্গুমাতন আরব, তাহা অহ্মানে 

শেষ। যাহারাঞ্সান্তিক ধর্শের স্থাপয়িতা।, 

তাহার দেখিলেন, মেই ধন্ম$সত্র যেরূপ 

কল্পনা ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ তাহাতে 
| প্রতিপার্ধক তর্কপদ্ধতি (1)9]0003070756৩ 

| 15898)7)৮) প্রয়োগ করিলে ভাহার 
এ নে 

সপ শী 

পপি পপ 

সমুদায় ধবংস হুইয়া যার়। এজন্য কাহার! 

সেই ধন্মতন্ত্রের জনা এক স্বতন্ত্র তর্ক- 

গ্রণালীর স্থপ্ট্ি করিলেন। সব্ধবিধ 

' ভ্রাপ্তমত এই তর্ক-পদ্ধতিতে সমর্থিত 

হইতে পারে। কারণঃ অগ্চমান এ তর্ক- 

 প্রণাপীর মূল, এবং সদৃশ দৃষ্টান্ত ইথার 

শপ শি শশী 

' নাই। 
' ভ্রন ও কল্পনার মমর্থনকাবী, মেই সমস্ত 

প্রমাণ । এ জগতে মদৃশ দৃষ্টান্তের অভাব 

সুতরাং সদৃশ দৃষ্টান্ত যে মস্ত 

ভ্রম ও কলুনার প্রমাণের অভাব নাই। 

| কিন্তু কথা এই, আদ এরূপ প্রমাণ 

। গ্রহণ-যেগা কি না, এবং প্রহাঙ্গীভৃত 

। সদৃশ দৃষ্টান্তের এনধপ প্রমাণ দ্বারা তে 

' গিদ্ধি ও গ্রহণীয় 

স্পা পিপি শে পিশোটি শা পা পি শপ পি স্পা 

এ পঞল পী  পস্টি 

কর্তা 

অপ্রত্াক্ষের পক্ষ সম্থত হয়, সে পক্ষ 

কি ন1? ভাল 

করিয়া তলিয়া দেখিলে দৃষ্ট হ্টবে যে, 

আনুমানিক তক-পন্ধন্তি অনেক স্থলে 

এরূপ সদৃশ দৃষ্টান্ত প্রয্ন্তেগে করে, যে 
স্থলে সেরূপ সরৃশ দৃষ্টান্ত একেবারেই 
থাটে না। যেমন মানবীর কা্যের 

দেখিয়! ব্রহ্ধাণ্ডের স্থষ্টি-কর্তার 
শা ডি শীি্পীিশীটী 

৯ 5769 10679006100 0 7306191 ৪ 4£51065 

৩ ক 02. 1১:092919 [0দ36০০9, 

পপ িসপোসদা সপপাশিসপআারজ৯ 4: শপ শীিপীপিশপীপাি পাস শী 

পরশ 

| 
[ 

| 

| 

নাস্তিকতা । 

| হইতে পারে না। 

চাস ২ শিশশীশী তি শিশ টিটি শি শীট শিশিসশেশী ও স্পা ত্সশশীশী ৩৩৩ 

৩৮৭ 

অনুমান। এস্ছলে তলিয়! দেখিলে 

বুঝিতে পারা,যাঁয় যে, এপ মানবীয় 

কাধ্যের সদৃশ দৃষ্টান্ত বন্ধাণ্ডে প্রযুক্ত 
কারণ, মানবকে 

আমর সকল কার্যের কর্তারূপে দ্নেখি- 

যাছি; কিন্ত ঈশ্বরকে তাহা দেখিনাই; 

এবং মানবীয় কার্ধা ও ব্রঙ্ষাণ্ডের ত্য 
এই ছুই স্বতন্ত্র পদাথ; ইহাদিগের সাদৃশ্য 

কিছুই নাই। কিন্তু যেখানে কোন 

সাদৃশা নাই, সেই খানে সাদৃশ্য খাটাইয়] 

আস্তিকের স্যপ্িকর্তা-্প এক বত 

পুরুষের বিদামানতা অন্তমান করিয়া 

লইলেন। আন্তিকদিগের ভর্ক-পদ্ধতিতে 

এইরূপ অযৌক্তিক তৃষ্টান্ত বিস্তর 'আাছে, 
আমরা একটী মাত্র উল্লেখ করিলাম । 

নাস্তিকত1 ধর্ম-সম্বদ্ধে এক স্বতন্ত্র তর্ক- 

প্রণালী খাটাইঠে চাহে । অম্ুনান- 

তর্ক-প্রণালীকে নাক্সিকতা একেবারে 

পরিষ্যাগ করিতে টাহে ও এবং তথ 
পরিবর্ছে প্রতিপাদ ক-তর্ক-স্ট্ীণালী (0৩- 

77801081050 18975001716) প্রবর্তিত 

করিতে চাহে । কারণ, ই£1 দেখিয়াছে, 

মানব ধর্ম ম্ঘন্ধে অনুমান-তর্ক-প্রণালী 

অবলম্বন করিয়া কেবল অপংখ্য অন্থমানে 

আসিয়া পড়িয়াছে । এক গনুমান ও 

এক বিশ্বান চঈতে নানা অন্গুমান ও 

নান] বিশ্বাস আনিয়। পড়িরাছে। পৃথিবী 

কেবল অসংপ্য কাল্পনিক বিশ্বাসে 

পরিপূর্ণ হইয়াছে । এই অন্ুনান-তর্কে 

লোকে কেবল লাদৃশ্য (41751965) দেখে। 
সাদৃশ্য যে তর্কের মূল, সেই সাংঘৃষ্টিক 

পপ বাপ এজ পর (৪9 এর এ চট ও 

পপ 
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মায়ে সিজার তি 87) 

রথ অগ্মান ব্যতীত আর কিছুই সিদ্ধান্ত 

করিবার যো নাই। অনহএব এই তর্ক- 

প্রধালী পরিহার । 

কার্ধ-কারণ-নিণয়ে ভ্রমবশতঃ ধন্ম- 

মন্বন্ধেও অনেক ত্রান্ত মত আসিয়। 

পড়িয়াছে । যাহার সহিত যাহার নি) 

সম্বন্ধ নাই, তাহার সহিত তাহার কা্য- 

কারণ-সন্বন্ধ ঘটাইয়1ও ধন্মশান্ধ অনেক 

্রান্তি প্রচার করিক্বাছে। যে ঈশ্বরের 

সহিত ব্রদ্মাণ্ডের কোন নিত্য-সন্বন্ধ নাই, 

সেই ঈশ্বরকে ব্রশ্থাণ্ডের কারণ-রূপে 

নির্ণীত কর! হইয়াছে । ইহার ফল এই 
দাড়াইয়াছে, একটা কারনিক ঈশ্বর সৃষ্ট 

“হুইয়াছে। তঞ্জপ যে পরকালের সহিত 

মানবাত্মীর কোন সম্বন্ধ নাই, তাহার 

মহিত তাহার নিতা' সম্বন্ধ স্থির কর! 

হইয়াছে *। এবং যে ধন্মনীতিব সহিত 

পরকালের কোন নন্বন্ধ নাই, সই 
দূরবর্তী পরকালের শাশ্ডি ও পুরস্কার, 

নরক .ও ন্বর্গভোখ, নীতি লঙ্ঘন এবং 

অন্ুবর্থনের ফল-স্বরূপ করিয়া দিয়! 

নৈতিক শাসনের . বল কমাইয়! 

দিয়াছে । তজ্জন্য ধর মধো অসংথা 
কাল্পনিক মত আসিয়া! গড়িঘ়াছে। 

এইরূপ অন্যান্য অনেক বিষয়ে অন্যায় 

কার্ধা-কারণ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছে । 
পদার্থ-তত্বে আমর! যেরপ সুক্ষানহুক্ষ 

* আর্ধ্যদর্শনে প্রকাশিত *শরীর ও মন” এবং 

“সমাজ ও পরলোক” নামক প্রবন্ধ দেখ। 
রঃ 

ভূমি পরিষ্কার কর আবশ্যক হইয়াছে । 

বিচার করিরা কার্ধয-কারপ-মন্ব্ বির 

করি, ধন্মন্বন্ধে সেরূপ করি নাই: 

বলিয়া, ধর্মরাক্য কেবল ত্রান্তিতে | 

পরিপূর্ণ হুইয়াছে। এরান্যে কেবল । 
কণ্টক বৃক্ষই জন্মিয়াছে। এই সকল 

্রান্তি ও কণ্টক বৃক্ষ ছেদন করিফ়! একবার 

নাস্তিততা দেইন্ধপ মানবের ধর্মভূমি 
পরিফার করিতে চাছে। পরিদ্ষার 

করিয়া তাহাতে নিজ বৈজ্ঞানিক তত্ব 

সমুৎপািত বীজ ও সরস ফলের বৃক্ষাদি 
রেখপণ করিতে চাছে। এক্ষণকার ধন্ম- 

রাজোর সমুদায় ভ্রম নিরাককত হইলে, 

এবং পৃথিবীতে নান্তিকতা-সমুৎপার্দিত 

সত্য সকল স্থাপিত ভইলে, পৃথিবীর 

ষে কতদূর লাভ ও উন্নতি হইবে, তাহা 
এক্ষণে জন্গমান করা যায় না। তবে অনা 

বিষয়ে আমর! দেখিয়াছি যে, ভ্রান্তি 

স্থলে সতামত স্থাপিত হইলে পৃথিবীর 

নানাবিধ উপকার ও উন্নতি-সাধন হয়। 

ধর্ম-সম্বপ্ধেই বা ন! হইবে কেন? 

৬। ধর্ম-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা , 

প্রতিষ্ঠাপিত করা নাস্তিকতার উদ্দেশ্য । ৰ 

নাস্তিকতা নিজে স্বাধীনতার উপর । 

স্থাপিত। ধর্্-জগতে সেই স্বাধীনতার | 

রা্রা বিস্তৃত কর! নাক্তিকতার কার্ধয। (| 

পৃথিবীতে মানব-সমাজ-মধো স্বাধীনতা 

অর্ববিষয়েই প্রবেশ-লাভ করিয়াছে, 

কেবল ধর্প-সন্বন্ধে সযর্থ হয় নাই! 

নাস্ভিকতা শ্বাধীনতাকে ধর্ম জগতেও 
প্রবিষ্ট করীইতে চাদ। * সত্যের জয় 

শুন ইবি ই হা হর বন ২ নিব স্পার্ম ্পস* 

সদ 



হয় নাই । 

| জনগণ ও গুরুব উপদেশ সকল অলঙ্া 

ছিল। কিন্তু সেই অবধি স্বাধীনতা ধর্ম- 

পৌষ, ১২৮৮। 
রঙ 

০০০০০ ওর ০৯ প০৪ ৪ জা (পা আজ 

নাস্তিকতা । ২১৮৪৯৪ 
পম পাপ পা পা পা অপ ০ আজ 

হউক”, নাস্তিকতা এই মহাবাকা ধর্ম ূ ননবদ্ধে অশক্ত হইয়া আছে। এখন ধন্খী- 

জগতেও ঘোষণ! করিতে চান। * ধন্ব-। 

৷ জগতে এতকাল মগ্াজনের পদ্থাই প্রক্ষ্ট। 
পন্থা বলিয়া স্থিবীকৃত আছে। সেই 

মহাজনের পন্থা কোন কারঞ্জো পরীঃক্ষত 

ধন্ম-ডগতে চিরকাল মহ্া- 

ও অকাটা বলিয়া গ্রহণ কর! হইয়াছে । 

সে সমস্ত উপদেশ ও বাঁকোোর অসভাতা 

কেহ সন্দেহ করিতেও সাহসী নহে। 

নাস্তিকতা এই সঙ্চল অলজ্ঘ্য শামনের 

| বিরুদ্ধে সত্যকে অস্ত্রধারী হইতে বলেন। 

নাস্তিকতা কহে, যাহা লতা বলিয়া 

প্রতীত হইবে, তাহা মহাজনের উপ- 

দেশের মহিত মিলুকঃ আর নাই মিলুক, 

সেই দত্য অবশ্য শ্রহণীয় হইবে । শান্ত্র- 

শাসন যেন সনের পথ অবরুদ্ধ ন 

করে। সতোর বল যেন স্বাধীনতা 

দ্বারা পররবর্ধিচ হুর । স্বাধীনতা যেন 

সত্যকে ভুবন-বিঙ্গরী করে। ধর্মশাসনের 

পরাক্রন যেন সূত্র নিকট পরাজিত 

হয়। যে ইয়োরোপ সর্ববিষয়ক 

স্বাধীনহার জন্য ভূবনবিখ্যান্তঃ* সে; 

ইয়োরোপে ও ধন্ম-সন্বদ্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
নাই 1 একদা ষখন পোপ ধর্ম্ব-নন্বন্ধী় 

সম্পূর্ণ স্বারীনত! হযণ করিতে চেষ্টা 

করিয়াছিলেন, স্বাধীনতা তখন পোপের 

ক্ষমতাকে রাঙ্গকীয় ক্ষমতার অধীন 

করিরাই নিবন্ভ হইল ; এবং কোন কোন 

স্থানে প্রটেষ্টান্ট ধন্মমাঞর সৃতি করিয়া- 

| রাজ্য রাজকীয় বলের অধীন হষ্টয়াছে, 

এবং ধর্্শশাসন রাজকীয় শাসনের অস্ত- 

ভূঁক্ত হইয়াছে । ধন্ম+সম্বন্ধে আর কাহার 
স্বাধীনতা নাই । বিশপ কোলেন্সো সে 

দিন অপদস্থ হইয়াছেন । প্রতিষ্ঠাপিত 

ধন্ম-সতের বিরদ্ধে এখন কাহারও 

যাইবার যো নাই। স্বেই ধর্দ্বতের 

অন্থনোদন করিয়া সঞ্লকে চলছে 

হইবে। 

পৃথিবীতে ধর্ম এখন অনেক প্রাচীর- 

বেষ্টিত হষ্টয়। রহিয়াছে । ধর্ম এখন 

কেবল নির্দিষ্ট সীম! ও রেখ! মধো 

বিচরণ করিতে পারে। সেই সীম৷ 

পর্য্যন্ত তাহার ন্বাধীনতা ৷ নান! ধর্ 
এই সকল সীম! নান! আকারে স্থাপিত 

হইয়াছে । শান্ত, সম্প্রদায়, চষ্চ, সমাজ 

প্রভৃতি ইহার নাম। ধর্ম এতদ্বার। 

লীমা বন্ধ হইয়া গিয়াছে । 

আমর! চঞ্চির নান ভ্ীনি, সমাজের নাম 

শুনি, সন্প্রদায়ের নান শুনি, মেই খানে 

এক এক ধর্শমতের অলঙ্ঘা সীমা 

দেখিতে পাই | বিনি সে নীম অত্তিক্লন 

সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলেন্স মান্র। কিন্তু 

অন্য সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াগু সেথানে 

সেই পূর্বাবস্থ৷ ঘটল। *তাহার ধর্মমত 

এট নূতন সম্প্রদায়ের সীমা! মধো আবদ্ধ 

রহছিল। সেই সীমা মধো তাহার 

স্বাধীনন্ভা | মে সীম অতিক্রম করিলেই 

ভিনি আর এক চসম্পরদার-ুক্ত হইবেন । 
পপ ক খপ হিট আস্থা গ 

করিলেন,তিনি এক সম্প্রর্ধায় হইতে 'অন্য' 

সপ সপ পাস পপ ৯ 

যেখানে | 
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ইস ই বত 

কিন্তু ধর্্ববিষর়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনত। তিনি 
| কিছুতেই পাইবেন ন1। তাছার কারণ এই, 

আস্তিকতা-ধর্ম অনংখ। সম্প্রদায়ে বিভক্ত 

হইয়া গড়িয়াছে। এ সমস্ত সীমা ছেদন 

করিবার এবমান উপায় নাস্তিকতা] । 

নান্তিকতার পথ অনুনরণ না করিলে, 

মানব স্বাধীনভাবে ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা ও 

অনুশীলন করিতে পারে না। ধর্শ- 

সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে : চিন্তা করিতে 

গেলেই মানব নান্তিকচায় আসিয়া 

পড়ে। কারণ, সর্ব ধর্খের গোড়ার 

নান্তিকত রহিয়াছে । সর্ব ধর্মের মূলে 

নাস্তিকতা কিরূপে রভিয়াছে, তাহ! 

আমর] পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। 
এই জন্য, সর্ব ধর্মেই মানককে ধন্ম 

বিষয়ে ম্বানীনত। শ্িত চাহে ্ 

মর্ধ ধন্ম যেমন নান্তিকতাতক ভয় করে, 

তেমনি ধর্শী-স্বন্ধীয় স্বাধীনতাকে ও ভয় 

করিয়া থাকে । কিন্ত ধর্ম স্বাধীনতার 

পথ কতকাল অবঃ করিয়া, রাখিবে 2 

মানব অবশ্য স্বাধীনভাবে চিস্ত। করিবে, 

আলোচনা! করিবে ও কার্যা করিবে । 

ইহা! মানব-প্ররুতি র স্বাভাবিক তাব। 

| মানধ-গ্রকৃতির স্বাধীন প্কত্তিকে চিরকাল 

দমন ও শাসন তরিয়।! রাখ! যাইবে না। 

যানব প্রকৃতির স্বাধীন-স্কতিতে ষে কখন 

অনি ঘটয়াহে, এমত প্রমাণিত হয় 

| নাই। ধশ্ব-সন্বন্ধেই বা কেন অনিষ্ট 
ঘটবে ? মানবজাতির পক্ষে যে ধশ্ম 

স্বাভাবিক, তাহা মানব-প্রক্কতির শ্বাধীন 

পৌষ, ১২৮৮1 | 

মানব-প্রকৃতির, শ্বাধীন স্কর্তির ফল, 

তাছাই মানব-প্রকৃতির উপযোগী । 

এতকাল ধর্শ মানব-প্রকতিত্র স্বাধীন 

স্ক্তির ফল হয় নাই বলিয় তাহা মানব 
নমাত্ঘর সম্যক উপযোগী হয় নাই। 
ভাছার উপদেশ সকল মানব-প্রকৃতি- : 

মঙ্গত নহে । সে সকল উপদেশ দেবতা- 

রাজো এক দিন সঙ্গত হুইভে পারে, 

কিন্ত মানবের পক্ষে তাহ! খাটে না 

বণিয়া কেহ সম্পূর্ণ ধার্টিক বলিয়! 

পৃথিবীতে পরিচিত হইতে পারেন না। 
কিন্ত যে ধন্ম মাঁনব-প্রকৃতির স্বাধীন ফল-. 

স্বরূপ হইবে, তাঁহা ম'নব-সমাজের ' 

সম্পূর্ন উপযোগী হইবে । মানব-সমা্পে 
তাহার সার্থকতা হইবে। মানবলাঠির 

সেই ন্বভাব-সিদ্ধ ধর্শ আবিষ্কার ও, 

স্বপন কর! নাস্তিকতার কার্ধ্য। একার্ষো ৃ 

নুতরাং স্বাধীনতার সম্পূর্ণ আবশ্যক । 

৭। নাপ্তিকত। মানবোপযোগী প্ররূতি- 

সিদ্ধ ধর্শতন্ত্র ্ছ'পন করিবে । এতকাল 

পৃথিবীতে ধর যে লকল কঠোর নিয্নম 

নির্দেশ করিয়াছে, পবিত্রতা এবং উৎ-: 
কর্ষের ধে চরম আদর্শ দিয়াছে, নরকের | 

যেরূপ ভয়ঙ্কর সন্ত্রাশ দেখাইয়াছে, এবং 

স্বর্সত্বখের যেক্ষপ প্রলোভন দিয়াছে, : 

তদ্দারা কিষানব-সঞ্জজ নিয়মিভ হইয়াছে ? 

অনেকে বলিবেন, ষদি ন1 নিয়মিত হইয়া ূ 
থাকে, তবে ধর্মের দোষ নহে, মন্্ুযোর | 
দোষ। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সমুদার ; 
মানবজাতি কিপদুষিত, না মানবংপ্রক্কতি | 

সপ শপ শপ 

নস শি আজান শে স্্কস্প্প 

্র্ভিতেই প্রকাশিত 'হুইবে। যাহা দুষিত? ধর্মের উদ্দেশ্য মানবকে লইয়] ; ৃ 



পৌধ, ১২৮৮। 

৷ কিন্তু যখন মনুষ্যজাতি ধর্শতদ্বার। পরিগুদ্ধ 
হইল না), সেই ধর্মের কল্পনানুষায়ী 

। উন্নত হইল না,তখন অবশ বলিতে হুইবে 
| যে; সে ধর্ম, ও কল্পনা মহয্য-সমাজের 

(জন্য নহে। যেহেতু মন্ষ্ষ্য-সর্মীজে 
তাছাঁর কার্যকারিতা নাই। মনুষ্য 

হইতে কোন উচ্চতর লোকের পক্ষে 

তাহা উপযোগী হইতে পারে, কিন্ত 
তাহা যে মনুষ্যোপযোগী নহে, তাহা 

নিশ্চয় । কি জন্য তাহ! মন্ষোপ- 

যোগী নহে, অনুসন্ধান করিলে প্ররত্তীতি 

হইবে যে, মে ধন্ম-প্রণালী মানব-প্রক্কতি- 

সঙ্গত নছে। তাহার উৎকর্ষের কল্পন 
দেবোপম হইতে পারে, “কিন্ত তাহা 

ূ মানব-প্রকৃতির সহিত সঙ্গত নহে। 

র যাহা মন্ুব্যের জন্য নহে, মনুষা- 

ূ সমাজে যাহার কলোপধায়িতা কিছুই 

| নাই, তাহা আমরা লইর1 কি করিব? 

সুতরাং অবশ্য বঙ্জিতে হইবে, মানব 

| দুষিত নহে, ধর্মেরই দোষ । এই দোষ 

ূ যে, ইহ। মানব প্রকৃতির উপযোগী নহে। 

এই দোষ যেঃইহা মানব-প্রকৃতির স্বাধীন 

ৃ ্ৃত্তি দমিত করিয়া এবং সেই প্রর্কীতিক্কে 

| নিতান্ত নিপীড়িত ও অনুশামিত করিয়। 
| ষে স্থানে লইয়া বাইতে চাহে, সে স্থানে 

| যাওয়া, অস্বাভাবিক" ও অসস্ভব। 

| শম এবং দ্বমের কঠিন অন্থশালনে থাকি! 
| মানব প্রকৃতি কখন একেবারে নিশপাপ 

হইতে পারে না-দেবোপম সম্পূর্ণ 
| পৃবিত্রতায় উঠিতে পারে না। একেবারে 
| নিষ্পাপ হওয়া মানব-প্রক্কৃতির গৌরব 

নাস্তিকতা । 

অন্থলন্ধানে দেবিলেন,সে কারণ রক্ষার : 
৯ পা 

৩৯১ 
শপ পেইড শা এ জা এ সপ পা শপ পর সপ 

নঞ্চে, কিন্ত যতবার পতি ত।হুইবে,তবার 

উথ্থিত হওয়াই মানব প্রকৃতির গোৌরব। 

এই ঈশ্বরোপম পথিত্রতা-লাভের, জনা | 
ধর্ম কি উপায়স্থির করিয়াছে? বন্- 

দুরবস্তাঁ কাল্পনিক পরলোকের শাস্তি-ভয় 
এবং পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইর়। ইহ ূ 

নানবকে সম্পুর্ণ পবিত্র করিতে গিয়াছে । | 

এই উপায় কতদূর ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা | 
পৃথিবীর ইতিবৃত্তে প্রভীত করে । বর্তমান 
ও পার্থিব মঙ্গল এবং সুখোদ্দেশে মানব, 

প্রকৃতি যত চালিত হয়, বন্তুদুরবর্তী, 

ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত স্থখোদেশে মানব, 
জাতি কখন তত চালিত হইতে পারে ন1। 

ছুই এক জন লোক আপন প্রক্কতিক্রে 4 

নিপীড়ন করিয়! এই পবিভ্রত। ধর্শ-লাভে 

চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু সমুদায় | 

মানবপ্জাতি সেন্ূপ করিবে ন]। বাস্তবিক 

কার্ধ্য-ক্ষেত্রে এইরূপই ঘটিতেছে। 

প্রচলিত আস্তি ক্ধঙ্্াদির উদ্দেশ্য যদি 

মানবজাতির* কাছে ব্যর্থ হয়, তবে 

মানব প্রকৃতির জন্য এক স্বতন্ত্র ধর্ম 

প্রণালীর আবশ্যক। প্রচলিত আস্তিক | 

ধর্মার্দি মানব-প্রন্কতির অভাব মোচুন | 
করিতে পারে নাই। এই ধুর্মাদি |] 
মানবের ঈশ্বর-বিষয়ক 'জ্ঞান-তৃষ্চাও ৰ 

সন্কই করিতে পারে নাই । মানব এই 
বিশ্বব্যাপারের কারণান্ুসম্ধানে যে এত 

লালারিত হইয়াছে, সেই কৌতৃহল 
নিবারণ জন্য আসন্তিকত! ঈশ্বরন্ধপ 
একটী মিথ্যা কারণ দিয়াছে । মানব: 

সে ০ পপ 



প্ররূত আদি কারণ হইতে পারে ন। 

(সেই ঈশ্বররূপ করন! এতদূর অলীক 
যে, তাহার সন্বা কখন সম্ভবে না। তবে 

| আহ্বিকত। কি দিয়াছে ? আন্তিকত! 

মানব-প্রকৃতির কোন অভাব সম্পূরণ 

করিতে পারে নাই । এই বিশ্ব-ব্যাপান্গের 
আদি কিরূপ হইতে পারে, নাস্তিকত! 

বৈজ্ঞানিক আলোচনায় তাহ! স্থির 

করিতেছে । শীশ্বর-রূপ একটা পুরুষ 

ষে ব্রহ্মাত্ডের আদি হইতে পারে না, 

নান্তিকত। তাহ] স্পষ্ট প্রদর্শন করে। 

এই আদ্দির প্রকৃতি কিন্নপ হইতে পারে, 

নাস্তিকতা তাহ! দেখাইগা দেয় । নাস্তি- 

|. কতা যে ধশ্ম-প্রণালী উদ্ঠাবিত করে, 
তাহ! যে শুদ্ধ মানবের জ্ঞান-তৃষ্া নিবারণ 

করে, এমত নহছে। তাহা মানবের 

প্রক্কতিকেও নিয়মিত করিতে চাহে। 

| তাহ! দেখাইয়! দেয়, মানবের প্রক্কতি- 

সিদ্ধ ষে কার্ধাপথ, তাহাই ধর্ম হইতে 

পারে; এবং তদ্বিপরীত” অধর্শা ও 

| ছু তি ।'আন্তিকতার মত দেব-কল্পন1 ও 
দেব-প্রকতির উপর ধন্মকেস্থাপিত করিয়! 

তাহা মানব-প্রকৃতির সহিত সঙ্গত 

করিতে যাক নাই, কিন্তু নাস্তিকত। 
ধর্মকে মানব-প্রককতির উপর স্থাপিত 

করিতে চাহে--ষে ধর্ম মানব অনায়াসে 

জজ 

এ শাসিত শীশীটটি তিশা শিস্পীশি 

[রি ০৩০৩০ 

পীর 

২২ শেক শপ 

৪ 

পৌষ, ১২৮৮ | 

লিদ্ধ করিতে গারে,--ষে ধর্মের অঙ্ধ্যায়ী 

মানব, আন্তিকতা সত্বেও, চিরকাল 

চলিয়া আসিতেছে । আস্তিকত! যে 

দেবোপম ধর্্পথ নির্দেশ ফরিয়! দেয়, 

মানবজাতি * প্রককত-পক্ষে বাস্তবিক 

কার্ধা-ক্ষেত্রে তাহা! ঠেলিয়া রাি- 

রাছে, এবং যাহ! প্ররুতিসিদ্ধ, তাহাই 
অবলম্বন করিয়াছে । নাস্তিকতা মানবকে 

দেবত1 করিতে চাছে না; কিন্তু মানবের । 

প্রকৃত মনুষাত্ব কি,তাহ1 দেখাইতে চাচে। . 

যেখানে যাওয়া অদস্তভব, নাস্তিকতা 

মানবকে সেই স্থানে উত্তোলিত 

করিতে চাহে না, কিন্ত যে সুপথে 

যাওয়া সম্ভব, সেই স্ুপথে মানবকে 
লইয়া! যাইতে চাছে। নান্তিকতা 

অথটন ঘটাইতে চাছে না, কিস্তু মানব- 

প্রকৃতিকে উন্নত), বিশুদ্ধ ও পরিণত 

করিতে চাহে । নান্তিকতা মানব- 

প্রকৃতির পরম তত্ব প্রদর্শন করে, এবং 

তাহার চরমোত্কর্ষ সাধন করিতে চাহে। 

নাস্তিকতা বিপথে মানবকে বৃথা ভ্রান্ত 

করিতে চাহে না, কিন্ত মানব যে স্থুপথে 

অনায়াসে বিচব্ণ করিয়।,আপনার ভত্রতি 

সাধন করিতে পারে,সেই শ্রুপথ দেখাইয়া ! 

দেয়। আন্তিকত! দেবতার ধর্ম, নাস্তি- 

কতা মানব-জাতির ধর্ম ।--.কপিঞল। 

পপ এ সত ০০ পা সপ পপর ০: পাপ এ আন পপ সত আল পি 

এপ রা স্পা ও পক ০০ সার সত ও এ এই এ শর 

উপ 

আস 



০৯. পপ তি ০০০ 
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ৰ 
র 

এ লারা পা 

্ 

এস লো কল্পনে '_-মিলিয়! হ' জনে, 
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লহ শ্থৃতি সাণে,সে বিনা কেমনে 

শাশানের মাঝে কি দেখিব হায় 1. 

রাবণের চিত] জলি'ছে নিয়ত 

সপ্ত শত বর্ষ নির্বাণ না হয় ! 

মনল-লহরী খেলি'ছে সমীরে, 

হু হুম্বনে ঘন গঞ্জি'ছে গম্ভীরে ।-- 

ন্ 

গুলেঃছি দ্বাপরে, কুক-বুল-মণি, 

তোষিতে অনলে, সরথী ফান্তনি, 

দেবদধ-নাদে বিমুখি' অমরে 

ছালিলা খাওবে প্রচ অনল । 

আত্র-দল ভেপ্দি* ভৈরব ভঙ্কাবে 

কাপতে ত্বিলোক, হইল প্রবল ! 

তজন্ বর্ণে নিবানভে আপনি 

নারিলা, তাহারে দেবক্সুরমণি !-_ 
৩ 

সপ শী পথ পর 

[ট কলিতে খাগুৰ বিপুল ভারত 

চি বিংশ কোটী জীৰ তাহা তন্মীতুত ! 
ভূলে ভৈরবে; পলকে পলকে 
রঙ্গান্ত্ পড়িয়া হিতে গর্জন 1- 1- 

শা ৬ পিএ. ১১১৪ পপর ০ স্তর এফ. 

ভারত-জমণ। 
শহর পপ এ এ সা এ এপার ৯ ্র--এ১৩১ ৬০৭ 

ভারত-ভ্রমণ 
বা 

প্রল[পীর বিলাঁপ। 
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প্রথম সর্গ। 

ক সপ 

২৩৯৩, 

পে পরল জজ, ৮ পাত এর 

1017) 135801য5 

চৌদিক ঘেরিয়] বিপুল গর্জিক্া, 

ভ্রমিতেছে রোষে অন্ত সুদর্শন 1 

পলাইলে জীব ছেদি” হুদর্শনে 

আহুতি অনলে করি”ছে অর্পণ । 

ঠ 

অই স্মৃতি স্ধু তোমার নিশান 
অচল অটল,--তবু দৃশ্যমান । 

না পোড়ে অনল--ন! ডুবে সলিলে 
আপন গুনারে হণিছে হেলায়। 

এস স্থৃতি এস !-*তব রূপা বিনা 

শ্শ|ন-মাঝ)রে কি দেখ্রিব হায় ?-- 
এই কলিকাতা--রহ দেণি এরে--. 
মোণার মুকুট বঙ্গমাত1-শিরে ।--" 

৫ 

এই কলিকাতা--বিজন বিপিন ৃ 

বজ দিন নহে-ছিল এক পীদন !- 
অন্ধ বঙ্গবালী-_.কি শিক্ষার স্থল * 
এই কলিকাতা !-_কালি ঘোর বন-- 

আজি ইন্দ্রপুরী 1--তবে কি বাঙ্গালী 
দাসহ্বেতে সুধু বাপিবে জীবন ? 

নিশি পোহাইলে উব1 দেখা দিবে 1 ' 

ভার উদয়ে জগত হালিবে ও 
৩০৩ ০৮ তা শা এ রর জিপ এ বর 8 চর, এ এল ০. ভা শা ৩৩৮৬$। শে অন শাল পপ» শনি প্র আচ %। এপ 



৩৯৪ . আধ্যদর্শন | . পৌষ, ১২৮৮। 
বারতা, পাস, রও ০০০৯ পা ২, ০ চর. চারা পরাগ আরা ৯ 

এক পাত্র--ছুই--পুর্ণ কর তিন-- 
আর্ধ্য-স্থতি আজি ডুবাইব তবে! 
আর আর্য কেন সুরার সাগরে | 

নিমজ্জিত আধ্য-বীর্য/-শৌধধ্য এখে! | 
/১006)6: 0056 ! 060: কলনে 1". 

কাজ নাহি আর ইডেনৃ-কাননে! | 
১২ ূ 

দে'ভাল! চৌভাঁল। সৌধ সারি সারি! | 

একি এ কল্পনে !--একি ইন্দ্রপুরী! | 

চৌরঙ্গি এ_তাই 1--তাই হোক তবে 
বঙ্গ-কবি কেন তোমার সহায়েঃ ূ 

আর্ঘযস্ত 1--ন না'!--ত/ বলিব কেন | বিচিত্রে আয়ামে অমরের পুরী ? ৃ 
মিংহের ওরে অন্গে ন! কখন, _আকাশ-কুঙ্গুম কি কাজ ভাবিয়ে ?-" | 

৮ লি ০ পে স্মজ 

৮1 

ইডেনৃ-গার্ডনে বাঁজি'ছে বাঁক্জন! ! 

চলে'ছে ইংরাজ-বামে বরানন। ! 

কেহ ব। ফেটিংয়ে কেহ পদব্রজে-. 

* যার যাতে সাধ হ'য়ে কুতৃহলী।-_ 

* হট, বা স্বরে হাকায় প্রহরী, 
তাগে আর্যনুত ক'রে ঠেলাঠেলি ১." 

ভয়ে, এহরী দাক্ষণ-প্রহারে 

চলে উভরড়ে পিছু নাহি ফিরে ! 

৬ অধম শৃগাল !--মার্ধ্য কেশরিণী 

ছুড়ম ছুড়ম-_গরজে গভীরে প্রসবিল নাহি গ্রাম সিংহ-দলে ! 
বৈতাপিক তোপ গড়ের ভিতরে । ক্ষীণ ব্রি করে স্বলল্োরদর 

দুর-দুর্গ-চড়ে ধীরে ধীরে উড়ে এপ্ধেরি কি হায়! আর্ধাহুত বলেঃ 

মহ্াদর্গ-ভরে বৃটিশ পতাকা! ! ত1” যদ্দি'হইবে তবে আজি কেন 

সমীরে সাঁতারে মনের গুমারে দুরাচার দৈত্য নন্দন-কাঁননে ?--" 

লিংহ-চিহ্ন অঙ্কে রহিয়াছে আকা! টু ১৮ 

হিমাত্রি মহিত দক্ষিণ সাগর বিজক্ি-বিলাস ইডেন্-কানন 

আতঙ্গে সঞ্লে কাপেথর থর! আনন্দ বিদ্দয়ী করছে ভ্রমণ ! 

৭ কুকুরের দল! তোদের শিরায় 

অদূরে ছুর্গের শ্যামল-প্রান্তরে দ্বণ! লাজ নাহি কদাচিত খেলে 

সৈনিকের দল গর্ব-ভরে ফিরে অক্নান-বদনে নুব! কেমনে 

--স্বদ্বেতে বন্দুক আকীর্ণ সন্তিনে স্থির আখে ইহ1 দেখ অবহেলে ?-- 

. শূর-করে অই করে ঝলমল । নন্দন-কাননে ভ্রমে দৈত্যগণ-_ 
স্টীত বঙ্ষঃদেশ উদ্ষেতে নয়ন শ্থির নেত্রে দেবে করে কি দর্শন ? 
পদ-্ভরে ক্ষিতি করে টল মল! ১১ 

বটশ ইত্ডিয়া সব মৃয়মাণ! আর ত পারিনে ছেরিতে কল্পনে ! 

দেব-জ্ঞানে করে পাদ্য-অর্ধা-দান!-- | আনক্রাঞ্ডি তবে ।--পাগ্লিনে তা” বিনে ! 

ৃ 

পি 



এ শপ পা উস তি সা উস সত্তা পচ 

টি উতর 1২০০০০০০০াপসর পারত 

পৌষ, ১২৮৮।. 

সাকারে না| ভজি” নিরাকাঁরে ভঙগা 
যাহা ৰল ভাই! তা'তে নাই মজা ।-- রর 

নবীন নথর "০ বলরী 

মুঞ্জ মঞ্ুরিত অলিন্দ-উপরি 
গুঞ্জরিছে ভাহে.মুগ্ধ মধুকর ! 

স্প-4১1)061)0) 109৩ ! 0০2: কনে ! 

দেবী কি মানবী বিরাজে গঞ্জিষা 
যগু-কুঞ্ধ-শোভ। ?-_-কহ বরাননে। 

বিবি বরাননি 1--বুঝেছি এখন । 
00০৫ 179216) !--0১০ 109211 1--- 

গরেতে তখন ! 

১৪ | 

প্রসর, ই্ক-পাষাখ-রচিত ৰ 

অলিন্দের নীচে রমা রাজ-পথ ! 
ভীম-নাদে ধর! বিকম্পিত করি" 

চপি'ছে ফেটিং মুছুল ঘোর্থরে ॥| 

ফুল-পরিমল কুপ্জে চুর্টী করি, 
সায়াহু-পবন বহে ধীরে ধীরে । 

বাম-ভাগে বিবি গাউনে গা, দিয়ে 

উপবনে ফিরে বিভোর হুঈয়ে !_ 

১৫ 

বঙ্গীয় পাঠক ছুংখেরি সকলি ! 

মোদের কি ভাল গাউন্ ঠেলাঠেলি ! 

বাঙ্গালার কবি বিহীন জন্বল,-_ | 

পদ-ত্রজে চল আর কি উপায় ? 

কুকুরের জাতি--কুকুরের মত 

ষা'ব তাহে ক্ষতি বল কিবা হয় ? 

জীবন মরণ সমান মোদের ! 

আর্ধা-্থানে রাজ্য এবে ইংরাজের ! 

ভারত-্রমণ | 

০পেস্পিস্পীশ শিশিরে পীপাপপীপিল সপ রনির কপ ০, __... 

৮ 

বঙ্গীয় পাঠক | দারিদ্রা-দছনে 

জলি অবিরত আমার মলে, 

লাগে কি হে ভাল শিল্পের মহিমা? 

তুচ্ছ শ্বেতদ্বীপ ন$ হয় তুলনা !-- 

কবির মধুর চিত্র নিরখিল। 

তোমার কলপন! !-্উন্মাদ করন! !!-- 

রী ক রঃ এ | 

& & | 
] 

৫ ্ 

১৭ 

পণ্ড পক্ষী ফথা গাছে বাধি” নীষ্ষেঁ 

ইংরাজের বাস সামান্য কুটারে !-- 
সিংহ লঙ্বি' মুগ তৃণ হরি" খায়! 

মূল মন্ত্র তারি « স্ব-সধাবলায় 1 ৃ 

ূ ফাটে বুক ভাই!-ধাড়াও দাড়।ও-- 
119] 26 6১6৮ 6101) 00 1 

4000 01015 15091010188 তি 

০০15 16697111000 67০8 70096 

্ 
মোক্ষ-গ্রদায়িনী--হরের জটায়' 

স্লে্ছ-করে কেন শৃঙ্খল গলায়? ূ 

ধন্য উংরান্গ 1-মাতম সলিলে, ূ 

অত ঘটার !--কলে গাড়ী চলে! ূ 

বৈহ্বযাতিক শক্তি আ্তাবহ ভা'র- ূ 

দুত-বেশে পদে করে নমস্কার !-+ ৃ 

তুচ্ছ অণু ট!স্্দেবতা তাঁহার 1-- ৃ 

বৃথা গর্ব তব--পআর্ধ্যন্থত মোরা !” র 

১৯ ৃ 

তরঙ্গের পিরে পদ্দা্থাত করি' 1 

ঠাড়ায় অটল “বয়! সারি সান্সি 1. ূ 



জাকণীর ছদে পদাধাত দিয়ে 

আর্্য-হৃতে যেন স্তম্তিত করিয়ে. 

ইংস্গগের শিল্প স-গরবে যেন 

আপন মাচাত্্য করে বিজ্ঞাপন '-- 

বিরস ভারত ঠনক দেখিয়া !-- 

লজ্জিত1 তা” সহ শামস্ত "আমির ! 
২০ 

এই ভাগীবস্ঠ পুর্ণ সিদ্ু-মানে ! 
ভেদি” শুনা-দেশ মিশিছে বিনানে 

ধুম রাশি রাশি- কাদন্বিশী হেন 

উঠি”ছে আকাশে গদাঘাতি' যেন 
অদোদেশ !-শাল-মম দীর্ঘ-চুড়ে 
ইংরাজের কেতু ধীরে ধীরে উড়ে 1-- 

»মিংহ-চিহ্গ আক। !----অনল-অক্ষরে 

ইংলগ্ডের কীর্তি ভারত-ঞিতরে 1-- 
২১. 

ভাগীরথী-তটে মনোহব 0০৫. 1-- 

পাই না ত তাহ। ভাষায় পাঠক !-+ 

অই কথা থাক-_নাই যা মোদের রি 

ভিক্ষায় কি লঙ্৬! আছে আমাদের ? 
ঢ%, 0০8 নিতে কই লজ্ডা নাই । 

বাণীরে তোধিতে হবে কিরে ভাই ?-_ 

তা”তে কায নাই !--ম্বধ। অভিমানে 1-- 

--ত] শিখে"ছ খুব বাঙ্গালিনী-সনে 1-. 

২২ 

ভাগীঁরথী-ভটে মনোছর জোট ! 

অর্থ-ষণ্ন নীরে, ঘাট কোটা কোটী ।__ 
তরঙ্গের পরে অলিন্দ হুদার | 

বিলাসীর বাল! শোভে ষনোহর ! 

সভ্যতায় সর্ধ ভারত জিনিয়া 

১৪774, ভারত গতিয়া, 

মুন্তিকার টিবি 

. পৌষ, ১২৮৮ । 

পারার 

অঙ্গ খোলা টানে !।--কি লজ্জার কথা ! 
সে পূর্ব-গৌরব আর এবে কোথা” ?-- 

২৩ 

ভীবে উপবন-ক্ষদ-পরিসর-- 
ই 

“বাবু” বসিয়াছে অই স্ুলোদর ! 
--চীবন্ত কুথপ 17 

এব! কি রেল! ঙ্কি ভারতের আশা ? 

লরস্বতী-সহ বিদ্যালয়ে দেখা ! 

ফ্ুরায়েছে কৰে চার ভালবাস! । 

বাঙ্থাসী প্রেমিক !- মিছে কথ। ভাট ! | 

বঙ্গ-আভিধানে “প্রেম” শব্দ নাই !-- 
২৪ 

শৌর্ধা, বীর্য বল)_-বাঁঙ্গানীর যাহ] 
“তারত-উদ্ধারে”লরামদাস? ভায়। 

বলেছেন তাহ !_-উন্নতির পথে 

প্রদর্ণক এর 1--কপাপের দশা 1-_- 

জীবনের লক্ষ্য গিন্ীর গহন! ্ 

তা? হ'লেই মিটে গেল, নব আশ !-- ! 

মাগীর প্রহার মাটী হ'য়ে সয়! 

ভাতের কাঠিটা স্বধু নাহি স্ব ?--. 
৫ 

বিদেশী শাসন ;--:মেকলের” গালি 

তা'তে মাথ! কোটা-_-কেন মিছে বলি !- 

কর্ণ মহারথী, ভগুরাঁমে পুজি” | 
ভৃত্য-ভাবে লভি,-_-দিতিল অবনী !--. 

দেবপুত্র কচ শুক্রে পুজি' পদ 

তারিল। আমরে 1--তবে কেন শুনি 

বৃথা অভমান 1 শিখহ যতনে 

নিজ ই যাহ।-শদীর-পতনে !-- 
২৬ 

বাস্;লীর এই লঙ্জাকর কথ! 

হিতে পাঠক ! বড় পাই বাথা 1. 



৩৯৭ | 

১5৯ ৫১225-2 মিড 

ৰ ফঞ্জ্জ্চ *আসিয়।”ঘ্উপরে-- ভবে আর কেন?--ভাই রে চট না! 

মূল মন্ত্র তার “বিজ্ঞান” কেবল! এতেও কি তবু চৈতনা হ'বে না? 
এই এক কালে মূল-ন্ত্র-বলে লেখক পাঠক উভয়ে,বাঙ্গালী-_ . 

মুরোপের পায়ে দিছিল শিকল 1-- তাই বলে? ভাই ছুট কথ। বলি !-_- 

কা'র ভাঁগো মরি কৰে কিবা ফলে! ; চল ভা! চলধ্যা্ট ষ্ট সনে 

করী বদ্ধ হয় মানবের বলে 1 দেখাইব আজি ভারত-শ্বশানে 1-- 

রি (অবতরণিক1-নাম প্রথম সর্গ সমাগ্ী।) 
«মেকলের? গালি যথেঈ রয়েছে ! 
তা'তেই বাঙ্গাণী সতত জলিছে ! 

০০ 

বীরবর ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত। 
অষ্টম অধ্যায়। 

(১২৮৭ মাঘ, ৪৪৪ পৃষ্ঠার পর) 

বিগারের বুদ্ধ । 

রজনীযোগে ছদ্মবেশে এড্গুয়ার্ডের ্ এবং তাহাদিগকে আদেশ দিলেন-- 

শিবির পর্যবেক্ষণ করিরা ফিরিয়। | তাহারা যেন সহতে রণে প্রবুদ্ত না হয়। 

ৰ আসিয়! ওয়ংলেস রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত কারণ, তাত। দিঙ্গের ভাল অস্ত্র শক্ত নাই, 

। বিশ্রাম করিলেন; প্রতাষে সমস্ত জাতীয় ূ ও রণে পরাজিত চলে পলাইবার জনা 

| মেনা এডওয়া্ডের বিরুদ্ধে অভিধানোদ্যত ! সুসজ্জিত অর্ব নাই। তাহার পর তিনি 

| হইল। ওষালেস্ শ্বরং বই. ও অচিং লেক | সৈনাগণকে একত্রে আহ্বান করিয়। 

নমভিব্যাহারে অশ্বসেনার দিকে 'অগ্রীদর ; আদেশ করিণেন যে, যত ক্ষণ বুণে 
হইলেন। জন্ গ্রেহাম. আ'ডাম্ ও ূ বিজয়-লক্্দী করতলশ্ম লনা হয়, ডুত ক্ষণ 

সমর্ডিল, সমভিব্যাহারে মধ্যদেশ রক্ষা! | যেন সৈনোর! সর্বতোভাবে লুষঠন- 

| করিতে লাগিলেন ।* লা'র্ ওযাল্টর | ব্যাপার হইতে নিবৃন্ত থাকে। 
ও তদ্দীয় পুত্র ডেভিড এবং সার্ জন্ ! এইব্পে প্রস্তত ভইয়া এক-মনে ও 

| টিন্টো! তিন জনে অশ্বদেনার পৃষ্ঠদেশ ূ এক-বাক্যে ধীর ও শ্হির পদ-বিক্ষেপে 

রক্ষা করিতে লাগিলেন অশ্বসেনার ! ইংরাজ-শিবিরের অভিসুখে গমন করিতে 

এই তিন স্তপ্ভতের পশ্চাতে ওয়ালে, ! লাগিলেন । প্ধিমধ্যে টম, হ্যালিভে দুই 
| পন্ধাতিক সৈন্য সন্নিবেশিত করিলেন পুত্র সহ এবং জার্ডেন, কার্কপ্যাটি ক 



১৩)৪)৮ 
বা 

তিন শত নৈনিক লসমভিত্যাহারে তাহার 

সহিত, আনিয়া মিলিত হইলেন। 

াহাদিগের এই অভাবনীয় আবির্ভাবে 
স্কটিশ সেনার আনন্দের আর সীম! 
রহিল না । 

ওয়ালেস, ইংরাজ-শিবির তন্ন তন্ন 

করিয়। দেখিয়া আসিফ়াছিলেন, স্থৃতরাং 

যথার উংলগ্ডেশ্বর বা তদীয় প্রন্তিনধি 

অবশ্মিতি করিতেছিলেন, তিনি নিজ 

সেনা ঈংরাজ-শিবিরের সেই প্রদেশে 

চালিত করিলেন । যেন নীরব গিরি- 

গহ্বরে সহসা প্রচণ্ড জল-প্রপাত 

আসিয়া! পড়িল। ইংরাজ-সেনা এব্সপ ! 

অতর্কিত আক্রমণের জনা প্রস্তুত ডিল; 

না) হৃতরাং তাহার! প্রথমে অতি বিপ- 
ধাস্ত ছইয়। উঠিল । কিন্তু ইংরাজ-ধৈর্য্য- 

গুণে অচির-কাল-মধ্েই ইংরাজ-শিবিরে 
স্থশৃঙ্খলা পুনঃ"স্থাপিত হইল । 

তঘর্য অভি ভীষণ আকার ধারণ 

করিল। ইংরাভ্ু-সেনা-নায়ক আরল, 

অব্ কেণ্ট পাঁচ শত সেন! লইয়া রজনীতে 
বাছিরে বেড়াতে গিয়াছিলেন, তিনি 

* প্রাণপণে চেষ্টা করিতে ল।গিলেন। । 

এদিকে গ্রেহাম্ প্রভৃতি স্কটশ সেনা- 

দণ্ডায়মান হইলেন। 
অতি-গ্রচ্ড-বেগে স্কটিশ, অর ও 

পদাতিক-সেনা আরল, অব কেণ্টের 
|| অভিমুখে ধাবিত হইল। উক্ত আরব, 

অন্তু বীরত্বের সহিত রাজাখিটিত চত্্রা 

প্রথম | 

ত্বরিত-গঠিতে আসিয়। , শিখির-রক্ষার্থ ৷ 

লায়কেরঃ ওয়ালেসের পার্থে আসিয়। । 

পৌষ, ১২৮৮। 

তপ রক্ষা কপ্দিভেছিলেন। কিন্তু ওয়া- 

লেসের অব্যর্থ খড়গ অচির-ক্াল-মধ্ো 

তাহার দ্েেহ-যষ্টিতক দ্বিধা বিগত করিল। 

সেনা-নায়কের পতনে সমস্ত ইংরাদ- 

সেন রণে ভঙ্গ দিশ। রণক্ষেত্রে চতুঃ- ূ 

সহত্র এ পলায়ন-কালে সপ্ত মহত ইংরাজ- 
পেনা নিহত হইল । বিশ সহম্ন ইংরাজ- ; 

| 

ৃ 
[খে সেনা! সমবেত হইয়া গণারন করিল। ূ 

র ৰ 
| 
র 

র 

স্কটের কলইর হোপ্ পর্ধাস্ত তাহাদিগের 

অনুসরণ করিলে। কিন্তু সেনা-নাস্ক ! 

কর্তণক আহত হইয়া প্রত্যাবৃত র 

হইল। 
এ দ্বিকে দিনমণি গগন-শিথরে আরোহণ 

করিয়া রশ্মিজালে জগ রজতমর কিয়! ূ 

তুলিলেন। শ্বটেরা অনুসরণ হইতে 

| প্রতা বৃত্ত হইয়া শক্র-শিবিরে প্রস্তত বিবিধ ৰ 
| আহারীয় দ্রব্য ভোজন করিয়া ও | 
সংগৃখীত বিবিপ পানীয় দ্রবা পান করিয়] ূ 

বিজয়োৎ্সব সম্পাদন করিলেন ।॥ স্বট- র 

সেনা! কি বিশ্রাম করিয়! শক্র- ; 

| শিবিরের যাবতীয় ভ্রবা-সামখ্রী,অর্থ-জাত ৃ 

ও বহুমূল্য মণি-মুন্তা্দি বিলুষ্ঠন করিল । 
ওয়ালেস্ এন্ধপ মনতল ক্ষেত্রে-দ্বি হীর | 

বার ইংরাজ-সেনার সন্দুখীন হইতে ভীত ূ 
হইয়া, এবং ইংরাজ মেনার প্রন্াক্রমণ : 

আশঙ্কা করিয়া 'স স্থান পরিত্যাগ , ূ 

করিয়া যাইতে ক্কৃতসন্কলপ হইলেন। 
৷ ভিনি লু্টিত দ্রবা-সামগ্রী ও মণি-মুক্তাদ্ি ] 

“ রোপিশ্ বগ নামক স্থানে প্রোথিত | 

করিয়। “ডেভিস সা+ নামক স্বানাভিমুখে | 
মেন চাপিত ইতি এবং তথার | 



পৌধ, ১২৮৮। 
পালিত 

লুক্কায়িত ভাবে সমস্ত এর্ববস যাপিত 

করিলেন । 

স্কটের1'" কলর হে!প+ হুইতে প্রতি- 
নিবৃন্ধ হইলে, ইংরাজ-সেনাপতি তাহার 

ভগ্র সেনা মিলিত করিয়? "জন ত্রীন' 
নামক স্তানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। 

হত অপংখ্য দৈনিকের শোকে তিনি 

অফুল হইয়! পড়িলেন। রাজভ্রাতত। রাজ- 

ভাগিনেয়-দ্বর ও আরল্ অব কেণ্ট হত- 

বীরবৃন্দের মধ্যে বিশেষ-উল্লেখষোগ্য ॥ 

ইংরাজসেনা এইরূপ শোকাকুল 
অবস্থায় বিশ্রান করিতেছে, এমন সময় 

বিগারের শিবির হইতে ছুই জন ইংরাজ 

পাঁচক আসিয়া! সংবাদ দিল যে,স্কট সেন! 

বিগার-শিবিরের মদ্যার্দি পান করিয়। 

মদ-ব্হবল হইয়া পড়িয়। আছে-_তাহারা 

এক্ষণে ইংরাজসেনার সহজ-বধয। সেণ!- 

পতি এ কথায় তত বিশ্বাস করিলেন না, 

কারণ, তিনি জানিতৈন যে, ওয়ালেমের 

ন্যায় বিচক্ষণ সেনাপতি কখনই স্কট. 

সেনাকে এনপ অতর্কিত-ভাবে আক্রাস্ত 

হইতে দিবেন না। তথাপি তিনি পরীক্ষার 

জন্য লঙকামেলের ডিউককে দঁশসহত্র 

সৈন্য লইয়া বিগার যাবা করিতে অগ্গু- 

মতি দিলেন॥। ডন্নেষ্টমোবল্যাণ্ড ও 

পিকার্ডির জমিদারদ্বয়ঞ্ প্রত্যেকে এক- 

সহ করিয়া অশ্ব লইয়া তাহার অন্গ- 
বত্তন করিলেন। রক সবগ, বাঁর্উইক, 

সার রাল্ক গ্রে, আযমের ॥ডি ভ্ালেনৃস 

প্রস্থতিও আপন আপন সৈন্য লইয়।, 
ভিউকের জন্থবর্তন করিলেন। .এই 

কার এযালেনের জীবন বভভ। * 
সপ পর ৯০৯০৯ ও ০ উন জল ৯৯৯ 

১ ০৯ সপ প শু সস পু পা 

হা গস সপ রা ৮ না ক পা ০ 

সমবেত  ইংরাজ-সেনা বিগার-যণক্ষেত্রে 

উপস্থিত হুয়া ইংরাজ-সৈনাগণের মৃত্- 
দেহ-মাত্র দেখিতে পাইল; একটী মাত্রণ 

স্কট দেখিতে পাইল না। 

স্কট, ঘেনার ,অজ্ঞাতবাস 
জানিতে পারিল। ইংরাজ-সেনার 

আগমন-বার্থ! শুনিবা-মাত্র ওয়ালেম্ সমত্ত 

জাতীয় সেনাকে বন হইত রোপিস 

নামক জলার ধারে আনীত করিলেন। 

তাহার অন্বসেনা অশ্ব সকল পশ্চাতে 

৩৯৯৭] 
| 

| 
] 

| 

কিন্তু ত্বরায় | 

তাছার | 

২ ০০ 

২ 

রাখিয়া পদাতিকদিগের সঠিত ধশ্রেণীবন্ধ ৰ 

হইয়া জলার ধারে দাড়াইল। " ইংরাজ- 

অশ্ব ও পদাতিক সেনা জলার অপর 

পারে ছিল। 

আদেশে ইংরাল-অশ্বসেন। অগ্রে জলায় 

নামিল। যেমন নামিল, 'জমনি অশ্বের 

প| কাদায় এমনি বসিয়। গেল যে, আর 

রর পা উঠাইতে পারিল না। স্কট 

সেনা আঞ মণ পরীক্ষা করিতেছিল। 

এখন প্রচ$-পিংহের ন্যায় লক্ষ প্রদান 

পূর্বক কর্দম-শিহিহ শত্রগর্ণের উপর 
ছাশিয়। পড়িল। একে একে সমজ্ছ 

ইংরাজ-অর্খ্সেনন ক্কট-বীরবৃন্দের শাণিত- 

খর্গাথাতে ধরাশারী হইল। প্কার্ডার 
অধীশ্বর সারজন্ গ্রেছামের হাল্ডে এবং 
ডিউক অব. ওয়েষ্টমোরলযা ওযীলেসের 

হল্তে ধরাশায়ী হুইলেন। সেনাপতি- 

দ্বয়ের পতনে হতাবশিষ্ট ইংরাজ-সৈন্য 
চতুর্দিক দিয় বিশৃঙ্ঘল"ভাবে পলায়ন 

করিতে লাগ্িল। তাহাদিগের মুখে 

এই দ্বিষ্তীয় ভীষণ গাজরের কথা 
ি্পীশীাটাটশীশিশী শীট 7 শিীশিিিলপ্ীশিশিশীিশিটিতিটিটিটািি 

ইংরাজ-সেনাপতির 
টিটি 

পিটিশ শশী শশী পিসি সস 
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প্রন অজ রি সস পর 

শুনিয়া ইত্রাজ-সেনাপতি অতিশরর 

কাতর হইলেন। এবং শোকছুর্তর 
পদ্ববিক্ষেপে সল্ওয়ে পার হইয়া ইংলট্তে' 

আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন । 

বিজয়লক্ষী এইরূপে ওযর়ালেসের কর- 

তল-শায়িনী ছইলে, তিনি কারারণ্যে 

একটা মহতী জাতীয় সভা আহ্বান 

করিলেন । এই সভায় তিনি এক-বাক্যে 
জাতীয় অভিভাবক মনোনীত হইলেন । 

ক্রমে ক্রমে সকলেই তীহ্ার আধিপত্য 

গ্বীকার করিল। 

ইহার অব্যবহিত পরেই ওয়ালেস্ 

দক্ষিণ স্বট.লণ্ডে যাত্রা করিলেন। তথায় 

তিনি ইংরাজ কাপ্তেন ও মেরিফগণকে 

পদচাুত করিয়া তত্তৎ্ স্থানে স্কচ, 
কাপ্তেন ও সেরিফগণকে নিয়োজিত 

করিলেন। বিগাবের অভ্ুত বিজয় 

ব্যতীত এরূপ পরিবর্তন কখনই অবাধে 

অন্ুঠিত হইতে পারি ন1। 

এই বিজয়ের পর স্কট পের গিরিছুগ 

সকল একে একে সমস্তই ওয়ালেসের 

হস্তগত হইতে লাগিল। ত্রী নদীর 

তীরে একটা প্রকাও-প্রস্তর-স্তপের 
উপরে ক্রগল টন কাল, নামক একটা 
ছুর্গ অবস্থিত 'ছিল। ক্রী নদীর সহিত 

সাগরের সঙ্গম-জনিত ত্রিকোণ-ভূমিতে 
এই ছুর্ম অবস্থিত । এই ছর্থ-রক্ষার জন্য 

বাট জন ইংরাজ-প্রহরী নিযুক্ত ছিল। 
এই ছূর্গে প্রবেশ করার, একটী মাত্র পথ 

ছিল। ওয়ালেস্ সমস্ত সৈন্য নিম্নে 

স্বাখিয়। ছুই জন মাত্র লোক সঙ্গে করিয়! 
উল গর 

পৌষ, ১২৮৮। 
পিউ সপ সিসিক 

ছুর্গদ্বারে উপৃস্থিত হইলেন। প্রহরী 

এরূপ অতর্কিত আক্রমণ আশঙ্কা করে 

নাই। হ্তরাং শক্রর এরূপ আকম্মিক 

আবির্ভাবে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। 
ওয়ালেমের গ্রচ্-পদাঘাতে ছুর্ভ্বার 

নিরগ%ল হইয়া! পড়িল। ওয়ালেসের 

সমস্ত ৮সন্য পিল, পিল, করিয়া হর্গ- | 
মধ্যে প্রবেশ করিল । দ্বারী; প্রহরী: 
ক্রমে ক্রমে সকলেই স্মুট, বীরবৃন্দের 
শাণিত করবালের বিষয়ীভূত হইল।, 

সর্ধশুদ্ধ ষাট জন ইংরাজ ধরাশারী 
হইল। মংবাদদ জনয কেবল এক জন. 
বৃদ্ধ পুরোহিত ও দুই জন ক্্রীলোক : 
রহিল। যত দিন হর্গ-মধ্যে ইংরাজ : 
সংগৃহীত থাদ্য দ্রব্য ছিল, তত দিন: 
ওয়ালেস্ সৈন্য তথায় অবস্থিতি 

করিলেন। খাদ্য সামগ্রী ফুরাউলে, 

তিনি ছুর্ঘকে নিরাবরণ করিয়া চলি ৃ 
গেলেন। ৃ 

তাহার পর;তীহার! ক্যারিক্ ছুর্াভি- : 
মুখে যাত্রা করিলেন। ছুর্গাধাক্ষ তখন 
হর্গে ছিলেন না। স্কটের! ছু্থদ্বারে অগ্মি ' 

প্রন্থান করিল। দুগাভান্তরে কেবল এক 

জন পুরোহিত ও কতিপয় স্ত্রীলোক ছিল 1: 

তাহার তৎক্ষণাৎ ওযর়ালেমের হস্তে । 

ুর্গ সমর্পণ করিলি। ওরালেন্ ছর্গের | 
দ্রব্য সামগ্রী লুঠ করিয়] পর দিন প্রাতে 

কমনক্ যাত্র। করিলেন ॥। কমনক্ হইতে | 

লানার্কে উপন্থিভ হইলেন। তথাক়্ 

তিনি বিচারাননে অধিঠিত হইয়া, দুদ্ন্ধব- 

কারিগণের দণ্ড বিধান করিলেন। ভীহার 
বারাটা. 

গজ 



পৌধ, ১২৮৮। 
8৮9 
| সহোদরকে পৈতৃক-মম্পত্তিতে প্রতিষ্ঠা- 

| পিত করিয়া ওয়ালেস্ ব্যাক্ক্রীগ ছর্গাভি- 

মুখে যাত্রা করিলেন । তিনি সসৈনা তিন 

[মাস কাল দুর্গে বিশ্রাম-তুখ অনুভব 

করিতে নাগিলেন। ১ ০ 

এই সময় সমস্ত দক্ষিণ স্কটল্যান্ড ও 

গ্যালোওয়ে ওয়ালেসের শীাসন্টধীনে 

সি 

রি ০৫৫ ৮25:১৯ 

| আদিয়াছে। ইংলখের শাসনাধীনে পার্সী 

আয়ারে, আমের ডি ভ্যালেন্স 

বথ্ওয়েলে এবং খআচীর্ধ্য বেক্ গ্রসগোয়ে 

এখনও আধিপত্য করিতেছিলেন বটে, 

ৰ কিন্তু ইউরোপে এড্ওয়ার্ডের সংস্থান 

অতিশয় বিপদৃ-সন্কুল হওয়ায়, তাহাকে 

অগত্যা ওয়ালেসের নিকটে সামরিক- 

শাস্তি-প্রার্থী হইতে হইয়াছিল । 

ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী আরল, আব 

উ্টাফোর্ড রাজ প্রতিনিধি হইয়া স্কট ল্যা্ডে 

আসিলেন। সার. আমের ডি ভালেন্স 

তাহাকে ওয়ালেমের , নিকটে পরিচিত 

করিয়! দিসেন। স্বট্ল্যাণ্ডের শত্রু বলিয়! 

ওয়ালেন তাহাকে অভিবাদন করিতে 

অন্বীকৃত হইলেন এবং বিন শিষ্টাচার 

একেবারেই তাঞার আগমন-প্রয়জন 

লিজ্ঞাপা করিলেন । মন্ত্রিবর উত্তর করি- 

ক, 

কি সি 

এ স্প্পীক্পািশি কামনায় আমাকে আ্বাপনার নিকটে 

প্রেরণ করিয়াছেন । এক্ষণে আপনার 

কি অভিপ্রায়? 

ওয়ালেসের ইংরাজদিগের উপর বড় 

| বিশ্বাস ছিল না; তথাপি তিনি জঅগতা। 

০০ 

বীরবর ওয়ালেসের জীবন বৃত্ত । 

অরক্ষিত-ভারে অবস্থিতি করিতেঞ্সাহুম 

গত হওয়ায়,অটির-কাল-মধ্যে তাহার নাম | 

লমন্ত স্কট লণ্ডে ধোবিত ভ্রইল। বিগা- 

লেন--ইংলগেশ্বর সম্প্রতি নাময়িক-শাস্তি- 

র ০১ | 

উহাতে স্বীকৃত হইলেন। সন্ধি হইল | 
ষে, ক বৎসর কাল যাবৎ ইংলণ্ড ও | 
স্কট ল্যাণ্ডে.টকোন বিবাদ রছিবে না। | 

সন্ধির দিনে যাহার দখলে যাছা আচ্ছ, 

তাহ! তাহারই দখলে থাকিবে । ১২৯৭ 

খ্্টান্বের ফেব্রুয়ারী মাসে এই সন্ধি-পত্র 

লিখিত ও স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির । 

পর, ওয়ালেস্ কমনক্ ছুর্ণে গিক্! অব. 

স্থিতি করিতে ল।গিলেন । ইংরাজগণের | 

কথান্ন ও কার্ধো তাহার বড় বিশ্বান 

ছিল না, এই জনা তিনি নিভাস্ত | 

করিলেন না। 

১১৯৭ খ্রীষ্টান্জের পূর্বে ওয়ালেসের 
নাম ইতিহাসে উঠে নাই । স্বদেশের প 

জনা জীবন উৎসর্গ করিয়। নিরন্তর | 

ইংরাজগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ায়, 

এবং প্রতি-পদে বিজয়-লক্ষী তাহার অস্কা- 

রের যুদ্ধে জগ্লাভ করায়, তিনি স্কট- | 

ল্যাঞ্জের রক্ষক মনোনীত হইলেন । 

ইংলগ্ডেশ্বর দৃপ্ত এড.ওযাড'কেও তাছার | 

নিকটে সন্ষি-ভিথারী হইতে হইল। কিন্ত | টু 

এ সকল জাংশিক-জর-লাস্ডেতীহার চিত্ত | 

বিগলিত হুইবার নছে। তিনি, স্কট. | 

ল্যাপ্ডের পূর্ণ-মুক্তি-প্রয়াসট ছিবেন, | 

হুচরাং এন্টটী ইংরাজ-চরগ স্ষট্ল্যা- | 

বক্ষে প্বাকিতে, ভাঙার বিশ্রাম-তুখ- | 

লাভের সম্ভাবনা কোথায় ? ৃ 

০০০ 

€& ৯ 
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আমার জীবনের ইতিহাস । 
(পুর্ব-প্রকাশিত্তের পর |) 

নরক-কুি । 

বিনোদ আমার পার্থে আসিয়া! বলিল | অগতা। আমাকে তাহার কথায় সম্মত 

ও তাহার দক্ষিণ খাছ আমার গলদেশে | হইতে হইল ॥ 

সংলগ্ন করিয়া ঈষৎ আমার গায় টির |. তখন বেল! অবসান হইয়া আসিতেছে। ! 

পড়িল। তাহার যুণালোপন দেই হুর্যা-কিরণ ভূতল পরিত্যাগ করিয়। অল- 

ৰ 

ৃ 
ূ 

সে স্থকোমল বাহুর স্থকোনল ল্পর্শ তৎ- | ক্ষিত-ভাবে ক্রমশ প্রাসাদ-শিখরে আরো- 

কালে বেন জলম্ত অঙ্গারের সনান | হণ করিতেছে ;ও শীত ক্রমশ পৃথিবীর : 

লাগি! আমি তাহার, মুখের দিকে | উত্ভাপ হরণ করিতেছে । বিনোদ : 

আমার হাত ধরিয়া আন্তে আত্তে 

তাহার ঘরের দিকে যাইতে লাগিল। ; 

যাইবার পথ আর হই তিনট। ঘরের ; 

সম্মুখ দিয়া , সুতরাং সেই সকল ঘরের : 
মধ্যে যাহারা যাহারা ছিল, তাহাদের ' 

দিকে স্বতই আনার দৃষ্টি পতিত হইল। 
আনি যাহাকে বাহাকে দেখিতে পাইলাম, ! 

সকলেই একই কার্যে অতি মনোযোগের 

সহিত রহিয়াছে । সম্ুথে এক এক ; 
খানি করিয়। দণণ ও তাহার চারি 
দ্বিকে, বেশভৃষার নানাবিধ সামগ্রী | 

সজ্জিত । তাহার। কখন ব1 সেই সকল! 

সামগ্রী এক এক বার নাড়িতেছে ; কখন | 

বা বহু ক্ষণ ধরিয়া! $স্থির-মৃিতে দপ'ণের 

দিকে চাহিতেছে।-কি দেখিতেছে। 

বুঝিতে পারিলাম না, যেন জাপনাদের । 

রূপে আপনারাই মোহিত ! ,আমি | 

চাহিলাম--আমার বোধ হুইল, যেন 

এক মনোহর-কুহ্মাস্তরণের মধে। দূংশ- 

নোশ্মখিনী কাল র্পিনী লুকায়িত 
রহিয়াছে । বিনোদ বলিল--'বলি 

এই কি তোমার ধর্ম £ আমি ঘুমিয়ে 

পড়লেম, আর তুমি অনায়াসে আমাকে 

একলাটী ফেলে রেখে এখানে এসে 
খয়েছ ৮ * ৩ 

ভুখন।_-“কেন বাছা ওর দোষ কি, 
তুমি ঘুনিরে পড়লে কেন? 

বিনোদ ।--*এ দেখ,মাপীর এক একটা 

ক্থা শুনলে হাসি পার। ঘুমপেলে ন 
ঘুমিয়ে কে থাকতে পারে বাপু? চল 

৷ দিদি আমর এথান থেকে যাইও 
এখানে আরূবলা হবে না।+ 

এই বলিয়া বিনোপ আমাকে টানিতে 

। লাগিল ॥ আমি একট. অনিচ্ছা- 
| প্রকাশ করিলাম, কিন্তু বিনো- | এই ব্যাপার: দেখিক্কা কিঞিৎ বিশ্মিত 

দের জিদু বড় স্জ ব্যাপার নছে। | হইর্লাম । . আমি অনেক রকমের 
৯. ৮ ৩৮৩ এর টি. স্পা 

পপ 

এ পপ সপ, পর (০৯ ০. পপ 

সা পপ স্পা শি 

সা, পাপা পল, 



চপ এপস ল্প্ম্প ৮ সস 

ৰং 

রান, ০ পপ পপ ্র 

মত ২১৩৮০৬৬ গপ্পলপপিজ আলপপ সি 

পৌষ ১ 

অনেক ক্রীলোক দেখিয়াছি, কিন্তু 

২০৮৮ । 

ইহারা কে? বাড়ীতে পুরুষের সংসগ 

নাই, কেবলকতগুল। স্ত্রীলোক । ইহর। 

। ন] সধবাঃ ন। (িধবা ? অথচ অনুষ্ঠানের 
ক্রটি নাই। ব্যাপার কি?» ৪ 

এই নময়ে মাতু ও তাহার ভগ্নী আমা- 

দ্বেরকাছে আসিয়। উপস্থিত হুইল 
বিনোদ্ধের মা কন্যাকে সঙ্বাধন করিয়া 

বণিল--বেলা গেল যে বিনোদ। য! 

না, তোর দিপিকে লঙ্গে করে চুল উল 

বাধ গে নাঃ মাতু এক বার আমার দিকে 

চাহিল। কিন্ত আমি কোন উত্তর দিলাম 
| না দেখিয়া! সেতাহার ভগ্মীর লহিত 

| মেখান হইতে চলিয়া! গেল এবং বিনোদ 

আঁমার হাত ধরিয়া তাহার ঘরের ভিতর 

প্রবেশ করিল। 

ঘরে প দিবা মাত্র আমার গার 

ভিতরে কেমন করিঘা উঠিল। সেই 

তুষার-ধবল শধ্য।, সেই নানাবিধ সামগ্রী 

এও তাহাদের পারিপাট্া--এই সকল 

দেখিয়া আমার নন পুনরায় সন্দেহে 

। অভিভূত হইতে লাগিল। কিন্তু সে 

সময়ে যদি মনকে কেহ জিজ্ঞাসা করি 

| কি ভয় করিতেছ £, তাহা হইলে, নে 

কি উত্তর দিত, বলিতে পারি ন। 

| নকলই বুঝিতেছি, জঞ্ুচ যেন কিছু 
বুঝিতে পারিতেছি না। মনে এমন 

সাহলও হইল ন। শে, এক বার স্থির হুইয়। 

ভাবিয়া দেখি--ভাবিয়। দেখি যে, কি 

করিলাম, কোথায় আমিলামম । বিনোদ 

বেধ হয়, ততকালে আমার মনের ভাব 

আমার জীবনের ইতিহাস! 
হশ লাক কাহৎ ৭ শিখ 

8০৩ 

| কিছুমাত্র বুঝিতে পারে নাই। সে 

| ঘরে ঢুকি আপন মনে তাহার দেরাঁজ 
বাল্স প্র্ঠতি 'খুলিছে লাগিস। আমি 

অবাক হইদা তাহাকে আপাদ-মন্তক 

নিরীক্ষণ করিছে লাগিলাম ।-মদদা- 

প্রশ্কটিত কুনুম-দে খলে প্রাণ যুড়া- 

ইয়! যার--চক্ষ শীতল হয়--হায়। তাহাৰ 

ভিতয়ে কেমন কিয়! কাঁট প্রবেশ 

করিল । | 

বিনোদ বেশ-ভুষার উপযোগী নানা- 
বিধ সামগ্রী বাহির করিল এবং মেজজেত্ে 

এক খানি স্ুুষ্ভর ছোট গালিচা প্ষাতিয়। 

সেই মকল মানগ্রী তাহ!র উপরে রাখিল 

পরে সে আমাকে সঙ্ধোধন কপি 

বলিল--'দিদি আর খেল! নার্ট, এস 

তোনার চুলটো বে:ধ দিই, বড় বিশ্রী 
হয়ে রয়েছে।” * «না ভাই আমার 

ওয়বে প্রয়োজন নেই, তোমার নিদ্দের 

ঢুপজ্াধ | কিন্তু চবণোদ আনার কথা 

সস 

ন৷ শুনিয়া বারুংবার জিদ *রিচ্ে লাগিল। 

আরম একবারে অস্বীকার করিলান, 

হথাপি দে শুশিল না। তখন আনি 

দেখিলান যে, মেখানে থাকলে, পার 

পাগরা মুধ্হিন। স্ৃতরাং সে স্থান পরিও 

ত্যাগ করিবার উপক্রম কর্দিগাম । *কিস্ত 

বিনোদ আমার মনোগত ভাব বুঝি! ূ 

দৃঢ়-মুটটিতে আমার অঞ্চল ধর্টয়া রহিল। 

আমি বারংবার ছান়াইবার চেষ্টা কিছ 

লাগিলাম, কিন্ত কোন মতেই কৃতকার্য 

হইতে পারিলাম না। তখন অগভা!] 

আন[কে তাহার পার্খে পিচে হইল। 
সপ শচ শবাজত জি 

লান্ছিল স্ত্স্্্পুস্র্পব্যনুস্ ্ 

সপ 

০ শসা সিন 

৮ ও আপস 

এ 
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] 
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আমাকে বসতে দেখিয়। বিনোদ পুনরায় 

তাঙার অভিপসন্থি-লাধনে কৃতসক্কল ছইল। 

আমি পুনরার পলাইবার চেষ্টা করি 

লাগিলাম ও পুনরায় সে আমার অঞ্চল 

ধরিয়। রহিল। এবার আমি একটু বল 
গ্রয়োগ করিয়া ঘরের বাচিরে আয়! 

ধাড়াইলাম। বিনোদ পূর্ববৎ আমার 
অঞ্চল ধত্রিয়া রহিল, ও বারংবার আমাকে 

ঘরের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। 

এই সময়ে মাতৃ ও তাহার ভশ্লী আমাদের 
কাছে আসিয়। দরাড়াইল। বিনোদ্ধের মা 
কন্যাকে সঙ্থোধন করিয়া বলিল,-_-' ও 

বিনোদ ও কি হচ্ছে? 

“দেখ দেখি মা সেই অবধি দিদিকে 

বল্ছি যে, এস চুল.টো৷ বেঁধে দিই, ত1 
কোন মতেই আমার কথা শুনবে না 

“কেন মাতার দোষকি?, 

আমি একটু উদ্ধত-ন্বরে বলিলাম “না! । 

কিন্ত বিনোদ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, 
আমাকে খরের ভিতরে লইয়া! যাইবার 

চেষ্টা করিতে লাগিল। মাত এ পর্যাস্ত 
ফোন কথাই কছে নাই, কিন্ত ক্রমশ 

,অমাকে কুপিত হইতে দেখিয়া! সে 
'বিমোদকে চক্ষু ঠারিয়া ইঙ্গিত করিল। 
বিনোদ তাহা শুনিল না, দেখিয়! সে 
তাঘার হাত ধরির তাহাকে বলিল, 

| “আচ্ছ। চুল বাঁধা না হয় একটু পরেই 
॥ হবে, তার জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন? 
৯৯৯ এ দিকে আয় হা, একটা কথা বলি 
শোন এই বলির! সে বিনোদকে একটু 
বে লইয়া গেল; এবং আমি টা 

তুর /০০০৫৫০০০৩ 

দিকে না ঢাহিয়া আমার ঘরে, অর্থাৎ 

গত র্লাত্রিতে আলিয়া অবধি যে ধরে 

আমি বাস করিতেছিলাম, তন্মধো এ 

প্রবেশ করিলাম। 

* সেখানে রাগের ভরে কিয়ংকাল | 
এক-মনে বলিয়া রছিলাম। চুল বাধিব! | 
কোন্ মুখে ! মাতুই ইহার গোড়া 

সেই বিনোদকে শিখাইয়| দিয়াছে, আর 

কেছ নছে। আনম্ুক তাহাকে ভাল 

করিয়া শিখাইতেছি। আমি যা 

ভালবামি না, সে কেন তা করিবার 

চেষ্ট/ পায়? আমার সহিত তাহার কি 

সম্বন্ধ, সেকি ভূলিরা গিয়াছে ?* ক্রমশ 

রাগ পড়িয়। মনে একটু লজ্জা হুইন্চে 
লাগিল। 'বড় অন্যায় কন্ধ হইয়াছে। 
বিনোদ্দের সহিত এরূপ ব্যবহার কর! 

ভাল হয় নাই। সেষত্ব করিয়। আমার 

চুল বাধিয়া দিতে আমিল, আর আমি 
তাহার উপরে* একেবারে খঙ্জাহত্ত | 

হইলাম। কাজটা ভাল হয় নাই।» | 
এক বার ইচ্ছ! হইল,বিনোদের কাছে গিয়া] 

আপনার ঘোষ শ্বীকার করি, কিন্ত! 
'ঘরের বাহিরে যাইতে কেমন লঙ্জ! | 
হইতে লাগিল। | 

তখন কি করি, কিছু স্থির করিতে ন1 
পারিয়া, ঘরের ভিওরে আত্তে আজে | 
এ দিক্ ও দিক্ বেড়াইতে লাগিলাম। | 

ক্রমশ তাহাতে ও বিরক্কি বোধ হওয়ায় 

বিছানার উপরে আলিয়। বলসিলাম। 

কিয়ংকাল এই অবস্থায় থাকিয়া! বড় | 

শীত বোধ হইতে লাগিল। লে দিনের | 
শিট টি শীত শিট সি শশা শীতিস্শটি্পি শীট শী শিট: ০৬ীশিশ ৮টি শশী শিসীসপোসীস্পীপীশি বাশি পাপী 
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শীত কি ভন্মানক ] যত বেল! যাইতে 

ৰ ৰ লাগিল, পরিছিত বসু বেন জলের মত 

| বোধ হইতে লাগিল, ও হাত পা শীতে 
ছিড়িয়! পড়িতে লাগিল । এরূপ অংস্থ'য় 

| একাকী এক অপরিচিত স্থানে বঙ্গিয়া 

থাকা কি কষ্টকর! কিন্তু তখাপি ঘর 

ূ ছাড়ি! যাইতে পারিলাম না? ক্রঞ্জশ 

। এত শীত বোধ হইন্ডে লাগিল যে, গায় 

কাপড় না দিয়! থাকিতে পারিলাম ন। 

বিছানার উপরে এক খানি শীত-বস্ত্র ছিল। 
ূ তাহাতে ভাল করিয়! শরীর আচ্ছাদিত 

| করিয়া অর্ধ-শারিত অবস্তায় শয়ন 

। করিপা। রহিঙ্গাম। অবিলম্বে ঈষং নিদ্রা- 

কর্ষণ হইয়াছে) এমন সময়ে ধোধ হইল-_ 

কেধেন অতি সাবধানে পঙগ-বিক্ষেপ 

করিতে করিতে দ্বারের কাছে আমিয়! 

দাড়াইল। আমি একটু চমক্তি হইয়] 

সেই দ্বিকে মুখ ফিরাইলাম 7 কিন্ত 

| কাহাকেও দেখিছে না পইয়! আবার 

| পৃর্র্ববৎ শয়ন করিয়] রঠিলাম। ক্রমশ 

| পুনরায় শরীর অবসন্ন হঈয়া পড়িতে 

। লাগিল, চক্ষু মুদিয়া আসিল, এ কিয়ৎ- 

[কালের জন্য অভাগিনীর হএখ-বাশি 

| নিদ্রাজনিত অচৈতন্যে বিলীন হইয়া 
| গেল। 

খন নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলাম--লন্ধ্যা 

| অতীত হইয়া রাত্রি হইয়াছে। ঘরের 

ভিতরে কে একটি প্রদীপ জালিয়া 

রাবিয়! গিয়াছিল, এবং সেই আলোকে 

ঘরটি ঈষৎ আলোকিভ হ্ইয়াছিটা। 

ঘর আামি অনেক ক্ষণ এধ-মনে মেই 
ন্হসপালাা শপ ১ নাতি ০৮ পিপীস্ীশপপাপপশদ পাপা 
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প্রদীপের দিকে চারা রহিলাম। র 

কমশ বিনোদের কখা মনে পড়িল। 

সন্ধার পূর্বে তাহার সছিত যে ঘটনা 

হইয়াছিল, তজ্জন্য মনে বড় কষ্ট হইতে 

লাগিল। সেই অবধি বিনোদ আমার 

সহিত আর দেঁপা করে নাই। আমি 
ভাবিলাম, সে অবশাই আমার উপরে 

রাগ করিয়াছে । না করিবে বা কেন? 

তাহার দোষ কি? সে কোন অপরাধই 

করে নাই, অথচ আঙি তাহাকে কেবল | 

প্রহার গ গালি বর্ষণ করিতে বাকি 

রাখিয়াছি? দোষ "সম্পূর্ণ পঅ।ষার। 

আমি যদি কথা ন কি, তবে কেন সে 

যাঁচিরা কথা কহিবে? এই ভাবিয়! 

আমি বিছান। হইতে উঠিলাম। এবং 

বিনোগের কাছে যাইবার জনা ঘরের 

স্বার খুলিয়া বাহিরে আনিয়! 

দাড়াইলাম। 

* চারি দি তখন অন্ধকারে আচ্ছন্, 
এবং সকল খরেরইক্ার ও জানাল! 

বন্ধ থাকার তাহাদের ভিতর দিয়! ঘৎ" 

সামান্য মাত্র আলোক আলিয়া! খাছিরে 

পড়িয়ছিল। সেই অন্ধকারে ' আমি 

অলক্ষিত-ভাবে বিনোদের ঘরের দিকে, 

যাইতে লাগিলাম। ছুই চারি পন 

যাইয়াই কিন্ত আমার যনে কিন্তু সনোহ 

হইল। আমি তখন আর না যাইয়! 
লেই খানেই একটু দীড়াইলাম। 

আমার বোধ হুইল, ছুই তিন জন মানুষ 
সিঁড়ি দিয়া উপরে আসিতেছে । খুব 
ঘোযে জুতার শষ হওয়ায়, তাহাদিগকে 

পেপসি পাপা পপ ০7৩ 

তিতা 
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্ নে 



শত প্ী  স 

] নি মান্য বলিয়া আমার সন্দেচ হইয়া- 

ছিল) এবং সেই সন্দেঞ-নির্ণয়ের জনাউ 

লেখানে আমি ঈ্রাড়াইরাছিলাম । কিন্ত 

অবিলঙ্ষে মিড়ির উপরি-ভাগে দীপালোক 

আলোকিত হওয়ায়, আমি নিঃশবে 

অথচ ক্রুত-্পদ-বিক্ষেপে আমার ঘরের 

ভিতর প্রবেশ করিলাণ, ও দ্বারটি ঈষং 
খুলিয়| রাধিয়। তাহার ভিতর দিয়। 

দেখিতে লাগিলাম। এই সময়ে ধিনোদের 

মাতার কঠধ্বনি সিড়ির ভিতর হইতে 

শুনিতে পাইলাম--বিনোদদ বিনোদ 

কোথার গেলি ? কারা এসেছেন,দখ.স্্ 

শীঘ্ব বেরিয়ে আয় বিনোদ ঘরের 

ভিতরে কি করিতেছিল, বগিতে পারিন।! ; 

সনি ছুটিা বাহিরে আমিল? ও 
পরক্ষণেই মিডির ডিভর হইতে প্রথমে 

ভ'হার মাত। একটা প্রদীপ হস্তে করিয়া 

[ এবং তাহার পশ্চাতে ছুনটা পুরুষ মানুষ 

উপরে আগিয়া উঠিল। এই ছুই 

ব্যক্তিকে ভাল ক'রয়া আমান দেখিবার 

ইচ্ছ। ছিল.; কিন্তু ইহারা উপরে ন! 
উঠিতে উঠিতে যে ব্যাপার ঘটিল,তাহাতে 

সর্বাশরীরের রক্ত শুকাইয়। গেল। 

ইহাদের মধ্যে এক জন বিনোদকে দেখিয়া! যে দিকে মনম্চক্ষু ফিরাইলাম, সর্বনাশ | 

আধ্যদশন | পেযখষ, ১২৮৮ । 
কক 

সপ সাপ ও আত সপ ও ৮০৮০-০০-০০ আস্ত 

হন্তের প্রদীপ হঠাৎ নিবিয়। যাওয়ার 

বিশেষ আর কিছু লক্ষিতহইল না 
সেই অন্ধকারে বিনোদ ও পুরুষ ছুইটীকে 

ছায়ার মত মাত্র দেখিতে পাইলাম । 

তাছ1র1 অবিলম্বে সে স্থান পরিতাাগ 

করিয়া বিনোদের ঘরে প্রবেশ করিল, 

এবং তাহাবের বিকট-হাসো ও চীৎকারে 

ঘর ফাটিন্বা যাইতে লাগিল। 

এই বাপার দেখিয়া আমি অবাক্ 

হইয়া রহিলাম । যেমন মেঘাচ্ছন্ন ঘোর 

অন্ধকারমর রজনীতে কোন হুত্তভাগা 

পথিক বিপদসন্কুল-স্থানে পতিত হইলে, 

প্রথমত চতুর্দিকে কেবল জ্ংপেন্াপে 

অন্ধকার-মূত্র দেখিতে পার, এবং পরে 

হঠাৎ বিছ্াৎথ প্রকাশ পাইলে, নানাবিধ 

বিভীষক1] তাহার উজ্িয়-গেচির হয়, 

এদ্রাপ উপস্থিত ঘটনাবলি-দর্শনে অকল্থাৎ। 

আনার অন্তরে জ্ঞান-জ্ঞোতিং প্রকাশ 

পাইয়। পূর্বে যে সকল খিষর সন্দেহ- 

পরিপূর্ণ ছিল, এক্ষণে তাহাদিগকে নৃতন 
আলোকে আলোকিত করিল। আমি 

স্তম্ভের মনত অসাড় হইয়া, সেই থানেই 

দাডাইয়! রহিলাম, এবং পুর্ব পশ্চাৎ 

কবলিত স্বরে ভাহাকে সম্ভাষণ. করিল বতীত আর কিছুই দেৰিতে পাইলাম 

এবং ট'লিতে টলিতে কিঞ্চিৎ বেগে 

ভাহার দিকে ধাবমান হুইল । বিনোদ ও 

না। সেই মহাংবিপদ্দে সহায় কেহ 
নাই, আপনার বলিবার ০েহু নাই, 

তাহাতে কিছুমাত্র কুষ্টিত না. হইয়া | পবন-তাড়িত গুদ পত্রের ন্যায় কোথার 

তাহার নিকট-বর্তিনী হইল। তাহার 

মাত) এই সময়ে সেখান হইতে একটু 
ভাঁড়াভাড়ি চলিয়া গেল ? এবং তাহার |ম 

উড়িয়া আনিয়াছি, তাহার কোন ঠিক 

নাই। এই সব" ভাবিতে ভাবিতে আমার 

স্তকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল, 

জেতে 

রা ০ 

ূ 

শা ০ পাপ সপ 

| 

ৰ 

সি রি পপ ও এ 

সপন পক পপ সস. পা পপ ল্ সপ ০৬০ 



1 

( পৌষ, ১২৯৮৮। 
ৰ 

পপ পপ পারার, চা ক 

আমার জাবনের ইতিহাস। 

( শ্রবং সেই তয়ানক শীত ভ্রবেও মৃহ্ মৃছ | ,*হয়েছে কি, বল না।” 

| ঘর্মবারি বিগলিত হইতে লাগিল । আমি | “তা আমি জানিনে। তুমি আমাকে 

এত ক্ষণে থুঝিলাম বিনোদ কে, নিষ্তার ৃ বাচাও;বল আমাকে তুমি রক্ষ! করবে-_ | 

কে, আর মেই হতভাগিনী কে--বাহার ূ 

এসসি 

৪৩৭41 

খাস 

বল--বল, এই বলিয়া আমি তাহার | 

| উপরে ভরস1 করিয়া অকুল*্মমুত্রে ধীপ ; চরণে নিপতিত হইবার উপক্রম করিলাম। 

| দিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহার দ্ুরভিসন্ধি ূ ভুবন একটু সরিয়া ঈাড়াইল এবং পর- 

বুঝিতে পারির! আমার সর্বশরীর শিছ- 

রিয়া উঠিল । ক্রমশ ছৃদয়ে বাযাকুলত! 
এত বাড়িতে লাগিল যে, একাকিনী 

সেখানে দড়িয়া থাকা অসহা হইয়া 
| উঠিল। এই সময়ে তৈলাভাবে প্রদধীপটি . নাকরিয়! বদির পড়িলাম। শবীর অবনর 

নিবিয়! গেল, এবং ঘরের ।ভিতর অন্ধ- 

কারে পরিপূর্ণ হইল। ইহাতে জয়ের ! 
| আশঙ্কা শত গু বৃদ্ধি পাঁইল। সেই গাড়? 
অন্ধকরে আমার বোধ হইল,যেন কতক- 

পা সপ নপস্পাস্ী 

শা সপ পা; 

| 

| 

] 
| 
। 
! 

(গুলা বিকটাকার মুখ-ব্যাদন করিয়! ূ 

| আামাকে গ্রাম করিতে আসিতেছে । 

| আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষ! পাবার 
| জন্য আমি সে স্থান হইন্তে পলায়ন করি- 
ূ লাম। এই মহাশক্কটে ভূবনের প্রশান্ত 

র 
ৃ 

মূর্তিটা আমার মনে পড়িল, এবং তাহার | জিত্তাসা করিব। আমার গায় হাত 

| 
1 

] 
| 
| 

ূ 

] 

| তাভার স্নেহ-পুবামুখ-থানি দেখিয়া! আমার 

বসায়! বলিল * এখানে রসেং একটু 

স্থির হও।* 

নু 

| ক্ষণেই আমার হাত্ত ধরিয়া! আমাকে 

আমি কোন ইচ্ছা বা অনিচ্ছ। গ্রকাশ ূ 

হয়া পর্ডিল, ঘন ঘন নিশ্বাস বছিতে | 

পাগিল, ও থাকিয়া থাকিয়া বুকের | 

ভিতরে শুরু গুয় করিতে লাগিল! এই |. 
সময়ে ভূবন আমার কত যে গুভ্রধা 

করিয়াভিল, তাহ! বলিতে পারি ন)।। 

মনে কথঞ্চিং সাহম ও ভরসার সঞ্চার ! 

হঈল। পন আমি তাহাকে পুনরায় 

বলিলান, 'জমি তোমাকে একটা কথ 

শরণাপন্ন হইব'র জন্য অন্য কোন দিকে | দিয়া বল, কোন কণ! লুকাইবে না ।, 
ন! চাহিয়। উন্মত্তের মত তাছার কাছে 

| গিয়া আশ্রয় লইলাম। 

তুবন আমাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়। । 

বলিল; হয়েছে কি £ মন করিতেছ | 

কেন ?+ 

আমি অতি বাঁকুল-্ভাবে উত্তর করি. 

“কি বলিবে ধবল ন1।, | 

“আমার গায় হাত দিয়া বল, কৌন | ূ 

কথা লুকাইবে না।; ৃ 

“তুমি পাগল নাকি? কি বলিবে বল | 

না।' ৃ 

£ আনার মনে বড়ই ত্রাস হইয়াছে | ূ 
| লাম, “আমাকে রক্ষা কর তুমি বৈ | আমি বেস্ ধুঝিতেছি, মহাঁ-শন্কটে পত্তি- | 
ৃ আমার আর কেহ নাই! আমি বড় |য়াছি। আমার যন যেন আমাকে | 
| হং ধিনী-বড় হতভাগিনী, ইরাকে 

পিসী শশা তিশা শিিত 

 বলিতেছে, এ বিপদে হুমিই ও আমার 
সাম 



[১৪৮ আর্য্যদর্শন। পৌষ, ১২৮৮ । | 
কহ বাহার শপ এ 22285224225 ূ 
একমাত্র ভরল! ৷ অনুনয় করিতেছি,সতা | শীঘ্র পলায়ন কর--অনা উপান্ব আর | 
করিয়া বজ মামি কোথায় আলিয়াছি।" | নাই। 

তাছে ভয় কি?' আমি কীদিয়া ফেলিলাম। আমাকে | 

“মানুষের কাছে আসিয়াছি সভা, | কাগিতে দেখিয়া সে বলিল--চুপ, চুপ, 

কিন্ত আমার মনে বড় সন্দেহ হইয়াছে |; এন গোল করিও না॥। যন্বি ব:চিবার | 
আমি এখানে আসিয়া অবধি যাহ! ইচ্ড! থাক, তাহ হইলে খুন চরিত 

যাহা দেখিয়ঃছি) তাহাতে আমার চক্ষু- ; হইয়া চল।” 

[স্থির হইয়া গিয়াছে। আমি সব] "আমিক্ষি করিব, কিছুই ঠিক করিতে | 
বুঝিয়াছি। কেন তুমি কথা! লুকাইতেছ ?+ পারিতেছি না। চারি দিক কেবল অন্ধ- 

যদি মব বুঝিয়্া থাক, তবে বুথ! | কাঁর-ময় দেখিতেছি । এ বিপদে মুখের 

| জিজ্ঞাসা করার ফলকি ?? দিকে চাহিবার আমার কেহ নাই।। 

«আমার নিজের কথায় মনে প্রতায় | তুমি আমাকে রক্ষা কর।' ৰ 

জন্মিতেছে না। আমি বেস বুঝিপ্া্ি, । পলায়ন বাতীত অন্য উপায় নাই। 

আমাকে ভয়ানক ফাদে আনিয়া! ফেলি | যত শীঘ্র পার পলায়ন কর।” 

প্নাছে। তুমি আমার সহছোদব1॥ আমি আবার কীাদিতে লাগিলাম। 

| আমি তোমার ছোট ভগ্ষী। এইফাদ | “কোথায় যাইলে নিস্তার পাইব, তুনি 

হুঈটভে উদ্ধার পাইবার যদি এখনও | আমাকে বলিয়া দাও। আমি যে 

কোন উপায় থাকে, ত আমাকে বলিয়! | কখন ঘরের বাহির লই নাই 

দাও। আমি বড় হহভাগিনী ; আমি “যেখানে পার পলায়ন কর। সাপের 

তোমার পায় ধরিতেছি, স্পষ্ট করিয়া | মুখে হয়, বাঘের মুখে হয়, যেখানে পার 

বল, আমাকে কোথায় আনিষাছে । পলায়ণ কর। হতভাগিনী কে তোমাকে 

'«পোড়ার যুখ তোমায় বলিৰ কি? এমন পরামর্শ দিল? কোন, সুঙ্গদের 
| দেখিতস্থ মা এ কেমন স্থান? ভয়ানক | কথায় ভুলির1 এমন ভয়ানক কর্ম করিলে? 

| নরক-ভুণ্ডে আঁদিরা পড়িয়াছ।, এখানে | জন্মের মত অধঃপাতে যাইতে বলিয়াছ, 

| যাছাদিগকে তোমার মন্তুযা বলিয়া ভ্রম | দেখিতেছ না?” : 
| হইয়াছে, ভাঙ্াদ্দের এক জনও মানুষ | এই বলিতে বলিতে ভূবনের বিস্ফারিত 

| নহে) সব নয়কের কীট, এবং হাহাকে | চক্ষু ছটা জলে প্লাবিত হইল। তখনই | 
এক্ষণে ভোমার সম্মুখে দ্বেথিতেছ, | কিন্তু সে তাহার চক্ষু ছুটা অঞ্চল দিয়া] 

| ডাহা কীটাধম কীট বলির! জানিও । | মুছিয়]. ফেলিল, এবং একটু মধুর ছানি 

| খ্ধি এখনও বীচিবার ইচ্ছা! খকে, ভ হাসিতে হাসিতে বলিব--'ভয় কি? | 

শি পপ 

পাপ... কটি কন 

পলাশী শিলা 

পপি 

| 

কেন হান্ছষের কাছে আনিয়াছ, | ভবনের কথার শেষ না হইতে হইতে | 
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্ ॥ উপায় থাকিতে হুতাশ হুইৰে কেন? 
[ কারুকে কিন্ত কোন কথা বলিও না। 

| মন মন চেষ্টায় থাক, ফাক পাইলেই, 
আপনার পথ দেখিরা লইবে। + 

ভূবন যে উপায় দেখাইয়াছিল,তা হতে 

আমার মনে কোন ভরসাই হয় নাই। 

কিন্ত তাহার সেই মুখ-খানিতে দেই মৃছু- 

মধুর হাসি-টুকু দেখিয়া! ও তাহার অস্বাস- 

পুর্ণ কথাগুলি গুনিয়। আমার দেহে 

॥ প্রাচীন ভারতের প্রধান উন্নতির সাক্ষ্য 
|| আর্ধ্য-আসুরিজ্ঞান। প্রাচীন-তত্বান্েষী 

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরাই প্রমাণ করিয়াছেন, 
ভারত হইতেই প্রথমে আধুর্বিজ্ঞান 

অনান্র বিস্তার হয়, আরুবিজ্ঞান মন্তুষা- 

মাত্রেরই উপকারী । যে দিন আর্ধ্য- 
গৌরও হাঁস হইয়াছে, সেই দিন হইতেই 
ভারত অবনত। যখন আর্যা-জাতি জাতীয় 

জীবন হারাইলেন, চির দিনের স্বাধীন 
| হারাইলেন, সেই দিন উন্নতির সাক্ষ্য 

| আধুরবিরঞ্জানেরও হাস হইতে লাগিল। 
| প্রথম শত্র-চিকিৎস। “সম্বন্ধে আর্ধ্য- 
| চিকিৎসা-লোলুপ হুশ্রত ভগবানৃ ধন্বস্তারির 

| নিকট বলিয়াছিলেন, "অস্মাকং সর্কেবা- 

| মেব শল্য-জ্ঞানমূলং কতোপৃদিশতু ভগ- 

॥ বানিতি * ছে ভগবন্ শল্য-জ্ঞান-সূল 
(শস্ত্চিকিৎসা-প্রধান ) চিকিৎসা-তব 

আযুর্ব্বজ্ঞান । 
পুনরায় জীবন সঞ্চার হইল। আমাকে 

কথধিৎ আধ্বত্ত দেখিয়1,সে আবার পাচ | 
কথ। আসিয়া ফেলিল। এইরপে প্রায় 

আধ ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইলে, মাত 

আলিয়া উপস্থিত হইল। 

হাদয়াবেগ কিয়ৎ' পরিমাণে উপশমিত | 

হওয়ায়, সে বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিল | 
না ॥ 

আযুর্বিজ্ঞান। 
প্রথম প্রস্তাব নব-জ্বর। 

৪৭৯ ৭ 

তখন আমার 

শযাম। 

আমাদিগকে উপদেশ দিন ।” সেই আর্ধ্য- 
চিকিৎসক শবচ্ছেদ করিতে দঘ্বণা আরগু 

করিল। যেআর্ধযনদেবত] ভগবান ভপানী- 

পতি অশ্থি-মালা গ্ীর শরীর বিডুধিত | 
করিতেন, সেইঈই আর্বা-সন্মনেকাই 
অস্থিকে অঞপর্শনীয় টির করিজেন। 

আল ভারতবাপী অনেক সনিগ্ধ-অস্2- 

করণ,আর্ধ্য-আগূর্বিঞ্ঞানে শত্ত্র-চিকিৎসার 
অন্ভিত্বের বিষয় সনোহ করেন। , 

শত্র-চিকিৎল!-লোপের প্রধান কারণ, | 

ভারতে বিজাতীয় যবনের বীজহ। শঙ্গ- | 

চিকিৎসায় যে গ্রকার সৈন্য'লশৃহ্থের প্র" | 
য়োজন/সেন্গপ আর কিছুতেই নহে। সেই | 
সৈন্য-বাছের নেতা ববনঃ হুতরাং যাখ- | 
নিক চিকিৎলা ক্রমশই উন্নতিলাত করিয়া | 

আর্য-চিকিৎলা-শাস্ত্রের সৌনাধ্য অপ- | 



চিকিৎসার গৌরব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, 

স্থতরাং আর্ধা-চিকিৎসক শস্ত্রচিকিৎসার 

|| আর গৌরব না পাইয়া সেই আর্ধ্য 

| আমুর্বি্ঞানের অত্যুরতির পরিচারক 

| শ্ত্র-চিকিৎসাকে ত্যাগ করিতে আরম্ত 

ূ করিল। কিন্তু আর্ধা-াচকিৎসা-শাস্ত্ের 

ূ ন্যায় ভৈষজ্য-তত্ব কোন চিকিৎস!।-শাস্ত্রে 

নাই । আর্ধা-চিকিৎমক প্রাণান্তে ও 

ওঁষধ-প্রক্রিয়! অন্যকে শিক্ষা! দিতে স্বীরূত 

নছে। সেইকুবা স্থ-সংস্কারের ফলে 

| আজও ভারতে আর্ধা-আতুর্বিষ্তান-বাব- 

[সারীর নিতান্ত অসন্ভাব নাই, আবও 

| মেই হিন্দুর রাজদ্ব হইতে বংশ-পরম্পরা- 

| গত আর্ধ্-চিকিতসক দেখা যাইতেছে । 

| | িন্ৃদ্বেষী যবন ভারতের রাজত্বে বঞ্চিত 

| হইল, ভিন্ন-্বীপ-বাসী শ্বেতকায় শ্্েচ্ছ 
আসিয়! ভারত অধিকায় করিল, সময়ের 

পরিবর্তন-শীলতায় ক্রমশই সভ্যতার 

| উচ্চ পীমার তাহার! অধিকার পাইল, 
| আর্ধজাতির «ে গৌরব ক্রমশ হীন- 

| জ্যোতি. হইতেছিল, তাহা ক্রমশই 

| অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল, দেই 

| সঙ্গে আধ্য-চিকিৎসারও গৌরব গেল! 

*ঞ চক্রেবৎ পরিব্র্তস্তে ছুঃখানি[চ স্থখানি 

| চ”» মুখ-ছুঃখের গনি চক্রের ন্যায় 

| পরিধর্তনশীল,কিন্ত ভারতের যে সখ্য 

| অন্তমিত হইয়াছে, তাহার দীর্ঘকালেও 
ৃ উদয় হইবার চিহ্ন দেখা গেল না।মহাজজন 

| বাকোর বুঝি বা অনর্থকতা। হয়, কিন্ত 

| আমর! দেখিতেছি, তুখশহুর্যয উদয়ের 

কেশ শি 

ছু পূর্বভাব উপস্থিত । যেন পূর্তধিক ঈষৎ |. পুরাতন যান্ত্রিক পীড়ায় যে জারধ্য আযু- 

| 
[] ৪১০ আধ্যদর্শন ৷ পৌষ, ১২৯৮৮ র 

আরক্ত হইয়াছে। যে আর্ধ্য-গেরব | 

পুস্তক সকল কীটে ভক্ষিত হুইতেছিল, 
যাহা নিরন্, কষ্ট-লিগ্গ,, শীর্ণবায় আর্য)- 

সম্তানের শোণিতের ন্যায় যত্বে কতক (|. 
রক্ষিত হইনেছিল, আজ আবার তাহার | 

পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে । হুতভাগ্য | 

আ্ধ্য-সন্তানের] চেষ্টা না করিলেও, ভিরন- | 

পেশীর ভিন্নধর্মী মহান্থভবেরা তাহার | 

মতোর আলোকে মোহিত হইয়! অনু- 

সন্ধানে ব্যস্ত হইতেছেন। অন্থকরণ- 

প্রিয় হততাগ্য বঙ্গবাণী প্রত্রতত্ব-লোলুপ 

হইয়|! ভারতের পুর্বব-গোরবের চিহ্ন 
মকল চতুর্দিকে অনুসন্ধান করিতেছেন । 
ষে উন্নত আর্ধ্য আমুবিজ্ঞানের অবনতি- 
শআ্োত অনিবার্য বহিতেছিল, তাহ! 

প্রতাবর্থন ন। করুক, হীনবেগ হইয়াছে। 
আজ বন্গবাদী কতবিদেযেরাও বলিতেছেন, 

গ্রাচীন পীড়া আধ্য-আযুবিজ্ঞান 

যেরূপ চিকিৎসার. উপদেশ দিয়াছে, 

তাহ! আর কোন চিকিৎসায় নাই। 
কিন্ত নূতন পাড়ায় আশু-ফলপ্রদ ইংরাজি 

চিকিৎসায় নকলেই মুগ্ধ। ভবিষ্যৎ ভাবন। 

ভুবিত্রে ভারতবাসী ভূলিয়াছেন-_ 
হুতরাং আর্ধ্য আমুবিজ্ঞানে তাহাদের 
হতাদ্বর॥ কিন্তু আর্ধ্য-চিকিৎসা-বহল 

ভারতের অবস্থা,কিরূপ ছিল, আর আব 

কি শোচনীস্ব অবস্থা! হইয্াছে,বদি তুলনার 
সহিত বিবেচনা! করেন, তাহ! হইলে সে | 

স্কার ভ্রান্তি-সঙ্কল বলিয়া নিঃসন্দেহ । 

প্রতিপন্ন হইবৈ। 

টি এ 

ৃ 

| 
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 বি্ঞানের ওষধ-সমৃহ কুল চিকিৎসা- 
| পেক্ষা ফলদারী, তাহা পরার লকলেই 

স্বীকার করেন। অনেক মহদস্তঃকরণ 
| ইংরাজি চিকিৎসকও ভাহা বলিয়! 

| থাকেন,কিন্তু নৃতন পীড়ায় জ্ঞাহা কতদূর 

| ফলপ্রদঃ অনেকেই অবগত নহেন, 
তক্জনা প্রথমে আমাদের নূন পীড়ায় 
আর্ধ্য-আঘুর্বিজানের ফলোপধায়কতার 

আন্দোলনের চেষ্টায় যে চিকিৎস! 

যান্ত্রিক দুষ্টির অদ্বিতীয় ওষধ আবিফার 

করিয়াছে, তাহা যে নূতন পাড়ার চিকিৎ- 
সায় অভ্ত ছিল, ইহ! প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করার ন্যায় ভারতের অবনতির চিহ্ন 

আরকি আছে? 

আম্ুরিজ্ঞান নবজরকে প্রথমত আট 

ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, (১) আয়ু- 

বিজ্ঞানের মতে বারুঃপিত্ত ও কফের অন্য- 

তম বিরুতিই সকল রোগের নিদান (২)। 

সেই বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রত্যেকের 
প্রাধান্যে তিন প্রকার। দ্বন্দকোপে 

ও সমস্ত নিলনের কোপে অর্থাৎ 

সান্নিপাতিক এক প্রকার--এই মাত 

প্রকার জ্বর । তদ্থাতীত আগন্ধক্* অর্থাৎ 

আঘাত গ্রভৃতিতে আর এক প্রকার জর 

হয়। এভ্বর যদিও বায়ু পিত্ত ও ্লেম্ষার 

কোপ ব্যতীত হয় না, তথাপি ইহা 
আঘাত প্রভৃতি কারণে হঠাৎ অন্যভাবে 

শা ০ পপ আজ পপ ৫ শা সপ পপ সপ“ আর 

(১) “জ্বরোইষুধ। পৃথক্ ছবন্দব-সজ্বাত1- 

গন্ধজঃ স্মতঃ। £ 

(২) সর্বেধামেৰ রোগাগাং নিদধানং 

| কপিতা। মলাঃ। ঃ 
শিপ সি ভোর 

৪১৯ 

জন্মে বলিগ,ভিল্ন গণনা । আবার সাঙ্গ" 

পাতিক একের, হইয়ের ব! তিনেরই | 
ন্ুনাতিদ্বেকে অয়োদশ প্রকার গণিত হয়। ৃ 
নৃতন জ্বর বত নবীন আকার ও নবীন 

বিজাতীয় নাম ধারণ করুকই ন। কেন, £ 

তাহা এই ২* "কুড়ি প্রকার অরেরই 

অন্তর্গত । আর্ধ্য-চিকিৎলা-বিজ্ঞান ইার || 

চিকিৎসার কত চমতকার চমৎকার 
ওষধের আবিফার করিয়াছেন, বিনি 

কখন প্রতাক্ষ করিয়াছেন, তিনিই 

বলিতে পারেন । আজ পাশ্চাত্য সভ্য- 

তার বলে আমর] ডেস্কুর চিকিত্সা আর্য 

আঘুবিজ্ঞান কখন শুনে নাই বলিয়! 
হালিয়া উঠি, আর এখনও এক শতাবী 
অতীত হয়নাই, যখন “মগাই» অর || 

ভারত আক্রমণ করিয়াছিল, তখন 

*আরগ্বধাদি পাঁচনই * তাহার অতুলনীয় 
ওঁধধ বলিয়! প্রতিপর হয়। আমি শরন্ধাম্পদ 

আর্দ্য-আয়ুবিজ্ঞাম-বাবসায়ী মহানুভব 

প্রাচীন গুরুর নিকট গুনিয়াছি, সে 

লময়ে নেই পাচন-সেবনে কেহই আর 

তাহার পর অনু উপলব্ধি করে নাই। 

তখন আর্ধা-মামুধিক্ঞানই মুখ্য অবলগ্গন 
ছিল, সকলের তাহাতে অতুলনীয় শ্রদ্ধীও 

ছিল। চিকিৎসক মহোনয়েরাও তাহার | 

স্প্ম তত্ব অন্বেষণ করিতেন । আজ আর | 

সে কাল নাই। আর্য্যগণ মস্তিষ্ক আলোড়ন 

করিয়! দেশীয় প্রকৃতিতে পরীক্ষা! করিয়া 0. 

যে উছিজ্জে তত্বের মহীয়সী ক্ষমত] প্রকাশ || 

করিয়াছেন,যাহাতে বিশ্বনিয়স্কার চিন্ব-। 

নীয় ই 
জল 

করুণার বিকাশ পাইয়াছে, সে 
৯ 



(| ওতিজ্জ সংঘাতক্গ পাচনের ব্যবস্থা করিলে 
। পর, উনবিংশ শতাবীর সভা, পাশ্গাহা 

॥ আলোকে দীপ্ত ভারতবান্ী ঘুণা করিবেন, 

ূ আর তাহার রূপাস্তর * টিঞ্চর জিঞ্জার * 

র | বলিলে,যন্তপুর্বক সমধিক শ্রদ্ধা! করিবেন, 
ইহা! কি সাধারণ ছুঃখের বিষয়? 

বিকার-জরে আমাদের আর্ধ্য-আবুর্বি্ানে 

4 4৮%৮ 60 00 50069161115 

খৃষ্টা় ১৫১৫ শকের মার্চ মাসের 

| শ্াকালে একদ] গ্রদোষ লময়ে কতক- 

গুলি লোক কয়েক থানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা- 

 রোহণে বিশাল আরব সগরের উপরি- 

ভাগে মতলা ধরিতেছিল। এক এক 

খানি তরণীতে তিন জন করিয়া আরোহী 

| ছিল। তন্মধ্যে এক জনের হন্তস্ত লঙ্বমান 

হৃত্র। কঠিন সুত্র একটী বৃহৎ সৃতীক্ষ 
| বন্তসিতে আবদ্ধ; বড়দি নিজ ভীষণ 

বক্রুবদনে পশ-মাংম ধারণ করিয়া জল- 

| জন্ত“সকলকে প্রলোভন দেখাইয়! অতল- 

| লাগর-গর্তে নৃত্য কত্িতেছিল। নৌকাস্থ 

অপর ছট জন লোকের হতে সুদীর্ঘ শেল 

ও বর্শা। ইন্তীর. ষকলেই আপনাপন 

হত্তশ্িত যন্ত্রসমু্ধায় দৃঢ়মুক্িতে ধারণ 
করিনা সতর্ক-ভাবে জলভাগে নিরীক্ষণ 

তি ০2-42-4120 

ছি শি বত এপি ০৩০ আআ আফিফ 

সপ 

আখাদশন। 

01) ধছ1।, 

যে সকল পাঁচ/নর ব্যবস্থা আছেঃ তাহার 

ন্যায় বল-রক্ষক,স্বাস্থা-সম্পা্দক এবং জবর 

পৌষ, ১২৮৮ । | 

| 

জর | 
নাশক কোন ব্যাবস্থা আজ পর্য্যন্ত কোন | 

চিকিৎসায় হয় নাই!* 

শ্রীগিপীন্ত্রকুমার রায় কবিরাজ । | 
) 

শ্রীরামপুর ॥ 

রিনিতা জার 

সমর-শেখর। 

দ্বিতীয় কাণ্ড-প্রথম পরিচ্ছেদ । 

1০9 01015 -৮18 010 1 

৮7679796787, 

করিতেছিল। 

আস্তে সাগর-জলে নামিতে লাগিলেন 

_যতই নিম্নগামী হইতে লাগিলেন, 

ততই তাহার প্রোজ্জল প্রতিবিস্ব চঞ্চল- 

পয়োধিজলে বিস্তুতরূপে প্রতিফলিত 

হইতে লাগিল। তরঙ্গ সকল হেম- 

মুকুটে মস্তক সঙ্জিত কির! যেন দিন- 

নাথের আগমন-বার্তা সাহলাদ-চিতে 

জলপতিকে জ্ঞাপিত করিতে চলিল। 

পবব্দেঘ পরিশ্রাস্ত দিবাকরকে ধীরে 

ধীরে ব্জন করিতে লাগিল ।॥ মাগর 

বিশালনীলামুময়--অনস্ত লীলাশাণী, 

হৃদুরে অনস্ত-ধৃমর(শিতে বিলীন। 

সপ পচ শর এ অপ পপ এ উস 

হর্ধযদেব ক্রমশ আনতে | 

দিকে নিরীক্ষণ করা যায়, সেই দিকেই | 

বোধ হয়, যেন ছর্ভেদা-কুঙ্জবটিকা-জালে 

এই হুনীল প্রদেশ আবৃত । 
৬১৮ পাপ 

' ্গ সকল মতের সহিত ক্জামাদের কমভ্য নাই-। এতত-সনবদ্ধে যাহ! বক্তব্য 
1 শবাছে। সময়াঝরে সী ইন 1 সং। | 

চস হজ 

ঞ 

ধীবরগণ | 
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সন্ধার আগমন দেখিয়া, ক্ষিপ্রহত্তে 

আপনাপন ধজ্দ, সকল সবলে আকর্ষণ 

করিয়া নৌকার উপরিভাগে একত্রীভৃত্ত 
| করিতে লাগিন্ব। অদ্য বোধ হয়, সকলের 

যাত্র। নিক্ষল হইল । ্ুদীর্থৎ অপরারু- 

কাল অতীত হক্টল, তখাপি কেহ একটা- 

মাত্রও মৎসা ধরিতে পারিল ন1। সকলেই 
| তাড়াতাড়ি দড়ি গুটাইতে লাগিল । 
হঠৎ এক বাকি চীৎকার করিয়া বলিয় 

উঠিল «ওরে! ওরে! উঠিবার সমস 

বোধ হয়, কুটবার মাছ পাইলাম; 

জাহাজে গিয়] থেশি দরে বেচিতে পারিব।” 

এই বণিয়। সকলে রজ্জু আকর্ষণ করিতে 
লাগিল। অবশিষ্ট সকলে আগনাপন 

তরণী তাহার চতুর্দিকে গোলাকারে 
প্বাপিত করিয়া! হৃতীক্ষ যন্ত্র সমুদায় 

দৃঢমুণ্তিতে ধারণ করিয়! শিকারের প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিল । ক্রমে ক্রমে মীনরাজের 

প্রচগড-পুচ্ছ-ভাড়িত জলভাগ শত শত 

বৃহৎ চক্রাকারে ঘূর্ণামান হইতে লাখিল। 

কখন বা তাহ! জলের উপরিভাগে 

উদ্গত ভইয়া নৌকা সকলকে বিপর্ধ্যস্ত 
করিবার মানলে তছুপরি আঘাত করিতে 

উদ্যম করিল। নৌকারোহিগণ অমনি 

ূ সতর্কে নৌকাকে সরাইয়া লইল। 

র 

ঙ্ 

4 
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শী 

এইরূপে গ্রায় এক ও্কাল ধরিয়া! মৎস্য 
| ধীবরগণের বশানুগত হইল না। যখন 

| তাহার বিশাল পুচ্ছ বা পৃষ্ঠদেশ ছুনীল 

| জলের উপরি ভাগে পরিদৃশ্মমান হুইল, 

7 

| ত্বারা তাহাকে ঘন তন 

সমর-শেখর | 

| তখনই তাহার আপনাপন হন্তস্থ অস্ত | ছিন্ববিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল! সকলে 
বিদ্ধ ক করিতে ভে | চম চমকিত টি মোর করির] | 

লাগিল। অজ শোণিত ধারার সাগরান্ ৰ 

রজিত হইয়! যাইল। মংস্য কিছুতেই 
বশানুগত 'হইল না। এদিকে সন্ধার 

তষোময় ছারা নীলজলে পতিত হইব 

আরও গাড়তর হইতে লাগিল। সকলেই 

অতিশয় বিব্রত হইল। যাহার যত দূর 
ক্ষমত।--আপন অস্স দ্বাবা মৎসাকে 

দ্বাকণ' আঘ।ত করিতে লাগিলন অনর্গল- 

রক্ত-ক্ষরণে যীনরাজ ক্রমশ ক্লাস্তদেহ 

হইয়া! পড়িল। মতস্াধরগণ এই বার 

আশ্বস্ত হইয়া এক জনের হস্তে রজ্জু 

প্রদান করিয়া অবশিষ্ট সকলে এক এক 
খানি স্ুবিস্তত জাল লইয়! তাহাকে | 
দৃঢরূপে আবদ্ধ কারিতে চেষ্টা! করিল। | 

মৎস্যের এই বার অস্তিমকাল উপস্থিত । | 
সে বুঝিতে পারিল যে,এই বার তাহাকে 
মানবের উদরে পরিপৰক হইতে হইবে । 

ক্ষণকাল শাস্তভাবে থাকিয়া নিজ বল 

গ্রহ ও ক্লাপ্জি দুরু করিয়া এক বার শেষ | 
উদ্যম করিল? নবলে উল্লম্কন করিয়। | 

সাগর-জলকে আলোড়িত করিল এবং 

তীম-বলে আকর্ষণ করিয়া হতভাগ্য ; 

সত্রধারী ধীবরের সহিত গুভীরজলে | 

গ্রবেশ করিল । সকলের বিষম সর্বনাশ ূ 

উপস্থিত । শিকার হত্তগত হওয়া দুরে 

থাকুক, আপনাদের এক জন ঘস্কুকে | 

বিনর্জন দির! গৃহে গ্রভ্যামন করিতে | 

হইল। এই স্দয়ে একটা উচ্চ শৃঙ্গনাদ | 

সমুখিত হুইয়! পান্ধ্য-গগনের নিস্তদ্ধতাকে 



সার দর সি পক 

বাঞ্ছিত করিতে লাগিল। এ কাহার 

| শৃঙ্গনাদ, তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল। 
তাহাদের দলপতি অদ্য দিবা দ্বিতীয় 

প্রহ্রকালে কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে 

কোন দূরদেশে গমন করিয়াছিল । সন্ধ্যা- 
কালেই তাহার প্রত্যাগমনের কথা 

ছিল। তজ্জন্যই ইহার। আপনাপন 
নৌক1 লইয়া তাহার গ্রত্যুদ্গমনাশায 
এত দূর অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্ত 
তাহার! বর্তমান বিপদে বিমুঢচিত্ত হইয়! 

তদ্ধিষয় একবারে বিশ্বৃত ছইয়াছিল। 

এক্ষণে এ শঙ্গধবনিতে তাহাদের চমক 

| ভাঙ্গিল। সকলে বিষষ্নভারে তাহার 
| প্রতীক্ষা করিতে কাগিল। এক জন 

বন্ধুনাশে সকলেরই হৃদয় বিষাদময়। 

গ্রভু যে কার্ষ্যে গিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের 

কি হইল,--তাহা! জানিবার জন্যও 

সকলেরই কৌতৃছল জন্মিল; কিন্ত 
তাহার ক্ষীণ আভা তাহাদের হুদয়াগারস্থ 
গাড়তম বিষাদান্ধকার-রাশিকে অপস্থত 

করিয়া নিজ জ্যোতি প্রকাশ করিতে 

পারিল না। দেখিতে দেখিতে একখানি 

তরণী সন্ধার অনতিগভীর অন্ধকার- 

রাশি ভেদ 'করিয়া তাহাদের নিকটস্থ 
হইজা। সকলে দেখিল--তাছাপের প্রভু 

| যোগবল নিজ" নৌকার উপরিভাগে 

 স্বখায়মান রহিয়াছেন । যোগবল ভাহাদের 

নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“তোমরা! কি আমার বিলম্ব দেখিস 
| প্রস্থান করিতেছিলে €* 

আধ্যদর্শন | 

ূ ধীরে থীরে শব-নির্দিষ্ট দিকে তাহ! 

পৌষ, ১২৮৮। | 
পি 

বিপদের সয়য় বন্ধু কিং বা প্রিয়জনকে | 

নিকটে দেখিলে শোকোচ্ছাসে হ্থাদয় | 

আরও বিহ্বল হুইয়া পড়ে মকলে | 

আপনাদের গ্রভুকে নিকটে দ্বেখিয়! | 
সাবিষাদে বলিল «প্রত সর্বনাশ হইয়াছে, | 
আমাদের ইয়াদকে হাঙ্গরে খাইয়! ূ 
ফেলিয়াছে।” পাছে যোগবল প্রকৃত ৰ 

ঘটন! গুনিলে, তাহাদের অমাবধানতার | 

অন্য তিরস্কার করেন, দেই জন্য ধীবর- 

গণ তাহার নিকট মিথ্য। কথা বলিল। 

এ বিষয় তাহার যোগবলের শৃঙ্গধ্বনি- 

শরবণমাত্রই স্থিরীকত করিয়] রাখিয়াছিল। 

যোগবল কপট দুঃখ প্রকাশ করিয় 

জিজ্ঞাসা করিলেন--“কি সর্বনাশ! 

ইয়াদ্কে কি প্রকারে হাঙ্গরে খাইল ?” 
এইবার সকলেই নিস্তদ্ধ | হঠাৎ 

কাহারও মুখে উত্তর অফিল না। 
তন্মধ্যে এক ব্যক্তি সমধিক বুদ্ধিমান | 

ছিল; সে অনতিধিলম্বেই উত্তর করিল, | 

“প্রভূ! ইয়াদ দড়ি ধরিয়! দাড়া ইয়াছিল। | 
একট! বড় হাঙ্গর লাফাইয়! আঘিয় | 
তাহাকে নৌকা হইতে লইয়া গেল।” 

"যোঁগবল চতুর ভৃত্যের উত্তরে মৃদুছাসয 

গোপন করিয়! পূর্বের ন্যায় কপট-ছুংখে 

কহিবেন_-“যাহ1 অনৃষ্টে ছিল--হইল, 
তঙ্জন্য আর বৃখ খেদ করির! কি হইবে 1. 
চল, আমরা তীরে বাই ।” ঃ 

যোগবল যে কি জন্য কপট হুঃখ প্রকাশ | 
করিয়াছিলেন, তাহা! পাঠক কিঞ্চিৎ 

'পর়ে-থুঝিতে পারিবেন । তিনি খলের | 

ন্যায় পরের সর্বনীশ-দনিত আমোদকে | 



হিরা ৯ ০ _ শাটাশশীশত ০ স্পা 

পৌষ, ১২৮৮ । 

| অন্তরে লুক্কার়িত রাখিয়া মৌখিক ছঃখ 
| প্রকাশ করেন নাই। তাহার মৌখিক 
ছঃখের নিগুঢ় কারণ ছিল। সকলে 

| কিয়দদূর গমন করিলে, দলস্থ এক ব্যক্তি 

যোগবলকে নিদ্রোথিতের ন্যায় দ্রিজ্ঞাদ। 

| করিল--ই1 হা, ভাল কথা ভূলিয়া- 

ছিলাম। প্রত, আপনি যে কার্ষে। গিয়া- 

ূ ছিলেন, তাহার কি হইল ?” | 

॥ ফোগবল। “তাহা একপ্রকার শেষ করিয়া 

| আনিয়াছি। পর্ত,গিজগণ অন্য রাত্রিকালে 

ৰ ভল্লদ্থীপের কিঞ্ৎ উত্তরে জাহাজ লঙ্ষর 

| করিবে । আজ রাস্রে তাহাদের জাহাজে 

ৰ একটী মহৎ তোজ হইবে ।+, 
! অন্ুচর শ্রবণ করিয়া ঈষৎ আহলাদিত 

হইয়া কহিল «তবে ত ভালই 

| 

হইয়াছে; আমাদের খুব সুবিধ! হইবে। 

তিস্ত পরক্ষণেই সে সেই স্বন্ন-আনন্দময় 
: স্বর পরিত্যাগ করিয়া বিষার্দে কহিল, 

“আমর! কি লইয়াই বু! তাহাদের সম্মুখে 

॥ যাইব? যে একটা মাছ পাইয়াছিলাম, 
তাহাও আমাদের সর্বনাশ করিয়া 

| পালাই যাইল। ” 

| যোগবল তাহাকে আশ্বাস প্রদান 
| করিয়। কহিলেন “তজ্জন্য চিস্তিত হইও 

| না, ভীরে বাইয়া অনেক মুরগি ও 

র ছাগল লইয়। আমিতে ্লারিব ॥ আর 

| যদি পারি,একটা মাছও নংগ্রহ করিব ।» 

| সকলে কিছু ক্ষণের জন্য সবলে স্থ স্ব 
| নৌকা বাহিত করিয়া গুর্ভর-উপকূলে 
| আসর! উপস্থিত হইল ॥ £ যোগবলের 

সমর-শেখর । 

কোন নন অনছচরই তাহার নৌকার থকে তথায় যানবের বাসনা ছিল না। | 

শসা সস পিপিপি পাত 

দৃষ্টিপাত করে নাইঃ করিলে, তম্মধ্যে | 

একটা আহলাদের নামগ্রী]দেখিতে পাইত, 
তন্ারাতাছাদের হৃদয়ের তর্তমান গাঢ় 

তিমিররাশি অস্তরিত হইভ। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 
সস্পাশপপপস্প্র 0ত 088৩1, 
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1 

সন্ধাাকল জতীত। চন্্রদদেব তারকা- | 

মণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া ৰিশাল-ব্বারিধি- | 

দর্পণে আপনার মুখ দ্বেখিতেছেন। | 
তরঙ্গ লকল চন্দ্রের গ্রতিবিশ্বকে কম্পিত | 
করিয়া জ্ত বেগে গমন করিতেছে, । 

অনস্ত সাগরের অনস্ত পথে অবিরাঁমে 
গমন করিতেছে এই সময়ে এক | 

খানি বৃহৎ অর্ণবপোত, ভীমদর্শন 

গরুআন্ জলবিহারী রাক্ষমের ন্যার নিজ | 

প্রচণ্ড গুণবন্তর বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে | 
সম্তরণ করিতে করিতে ভগ্র-্বীপের উত্তর 

দিকে উপস্থিত হইল। যে ভত্নত্ীপের কথা | 
আমর] বলিতেছি, তাহা অধুন। আর | 

দেখিতে পাওয়া যায় না । শত বর্ষ | 
হুইল, তাহা জলধির অন্ধকারময়. গর্ভে | 

প্রোথিত হইয়াছে । আমর] যে সময়ের | 

বর্ণনে প্রবৃত্ত হুইয়াছি,, তৎকালে তাহ! || 

গুর্জরের পশ্চিম অন্তরীপ হইতে প্রায় | 

অশীতি ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল । তল ৃ 

একটী মরুময় ক্ষপ্র দ্বীপ। তৎকালে | 



শত শে জনি 

তবে 

৪১৬ 

পোতমগ্র অসহায় নাবিকগণ 

মাগরতরঙ্গে ভাসমান হইয়া সময়ে 
সময়ে ভাছাতে যাইয়া পাতত হইত । 
উদ্ভিজ্জের মধো স্বীপটীতে বহুল পরিমাণে 

নারিকেল বৃক্ষ ছিল। পোত, ভল্লের 

নিকটবত্তা হুইবামাত্র' নাবি কগণ ক্ষি গ্র- 

হুত্তে গুণবন্্র সমুদায় নামাইয়! লইয়] 
লঙ্গর করিল; ক্ষণমধযে নৈশ ঘোর 

নিশুব্ধতাকে আলোড়িত এবং বারিধি- 

বারি কম্পিত করিয়া অর্ণধযান হইতে 

পরে পরে কয়েকটী কামান ধ্বনিত 

হুইল ।, গম্ভীর শব্ধ প্রতিধ্বনিতে বিলীন 
হইতে ন1 হইতে, আবার কয়েকটী কামা- 

নের শব গোয়া নগরী হইতে তাহাদের 

প্রত্যুত্তর দিল। উভয় দিকের শব্দ একত্র 

ৃ 

সী শিক শী শ্ািী শি শীসস্স প সেসস্স্্সপস্্ ই ই 

যিলিত হইয়। সমগ্র প্রকৃতিকে কম্পিত 

করিয়া দূরে প্রতিধবনিতে বিলীন হইল। 

সে শব্ষ কালিকুট নগর পর্যন্ত শ্রুত 

হইয়াছিল | জাহাক্ষের দৃঢ় অবস্থিতি- 

বিষয়ে সর্ঝকার্ধা সম্পন্ন হইলে,সেনাপতি 

একবার সামরিক-এ কতান-বাদনে বাদ ক- 

গণের প্রতি অনুমতি করিলেন। বাদ্য 

আযন্ধ হছইল। হ্ুমধুর বাদ্যের ুশ্রাব্য 
ছা্তিধ্বনি অনস্ত সাগরকে নিন্রারিত 

করিয়া অনস্ত গগনপখে উঠিরা নৃত্য 
করিতে লাগিল। নৈশ পবন তাহার 

সহিত নৃত্য ,্ষরিতে করিতে, তাহাকে 

লইয়! নুদুরে বহমান হছইল। এদ্দিকে 
উৎ্মবের উপযোগী বিষয় সমুদ্বায় যথা- 
বিহিত রূপে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। 

অদ্য লোপর্ছোরেজ তাহার প্রির নুর, 
সী 

আধ্যদর্শন। পৌষ, ১২৮৮ | 

কতিপপ্ন সম্ভস্ত রাজ কর্মচারীকে আপ- 

নার নঝ।ভিষেকের অনা সমাদর সহকারে 

ভোজন করাইবেন। তাহার] ততৎনমভি- 

ব্যাহারে নব-রাজ্য ভারতবর্-দর্শনে 

আির়াছেন। এক্ষণে ক্রমে ক্রমে অন্ু- 

ঠান হইতে লাগিল । ও দিকে শ্রকতান 

বাদন বাজিতেছে, এ দ্দিকে অন্ুচরগণ 

আহার্যয বিষয় সমুর্দারের আয়োজন 

করিতে লাগিল। জাহাজের একটা 

বিস্তত কক্ষ মধ্যে স্থুদীর্ঘ টেবিলের চতু- 

দিকে কাঠাসন-নিচয় সজ্জিত হইতে 

লাগিল। কক্ষটী দীর্ঘে বিংশতি হস্ত ও 

প্রন্থে পঞ্চাদশ হস্ত এবং উচ্চেও প্রায় নয় 

হস্ত হইবে । কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে 

একটী হুগোল, বিচিত্র কারুকার্য্য রচিত 

দারুময় ভ্তত্ত স্থাপিত) ইহার উন্নত 

শীর্ষদেশ কক্ষের ছাদ ভেদ করির! তছুপরিস্থ 
আর একটা দ্বিতীয় কক্ষের ছাদে যাইর় 

মিলিত হইয়াছে। , স্বিতল কক্ষটী নিক্ন্ত 

কক্ষ অপেক্ষা)! আয়তনে ছোট । এটী এক 
প্রকার রৃক্ষক-শাল! বলিতে হুইবে। 

ইহার চতুষ্পার্্ অনাবৃত; উপরিভাগে 
একখানি স্থুণ কান্বিষ চন্দ্রাতপ বিস্তত। 

পোতাধ্যক্ষ তন্মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া 

পোতের চত্ুর্মিক পর্যবেক্ষণ করেন। 

পরিচারক-গণ হুদৃহ্ী কক্ষটীকে আরও 
নান প্রকার শোভায় সক্জিত করিতে 

লাগিল। তুৃষ্ঠ চিত্র, ঝাড়।ল&ন যেখানে 
যেটীকে সংস্থাপন করিলে,গৃহের সৌন্দর্য্য- 
রাগ বন্ধিত হয়, ভূভাগণ তদ্বিষয়ে অণু- 
মার্মক্রুটি রিল না। গুচিকণ সাটিন- 

ত সপম্পোশত ৯ তরু 

পপ, পট পপ পপ পপ, নি পাপা, রর পত্র 
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শত শা শা আজ শা সপ শশা পপ পপ সপ আপা পাস পে পাপ পপি 

পি সত 

পে পণ | ও সপ পা শর কপ সাপ শা পি শ্পাপিশ ৭ 

জলদি 

পৌষ, ১২৮৮। 
০ ০ 

বসনাবৃত দীর্ঘ টেবিলের উপরে ক্রমখ 

আহ্কাধ্য ও পেক় ভ্ববা সসুদদীয় হুশৃঙ্খল- 
রূপে সক্ষিত হইতে লাগিল। প্রধান 

কর্মচারী প্রকোষ্ঠের বহির্দেশে আলি 

উচ্চ ঘণ্টা! ধ্বনি করিয়া! আহারার্থে 
সকলকে অভার্থন৷ করিল । নব-শাসন- 

কর্তী মেই শব শ্রবণ ঝরিবামাত্র সদস্ত মে 

উত্খিত তইয়। আপন বান্ধব-সকলকে 

ূ বিহিত-সম্মান-পুরঃনর-বচনে গাত্রোথান 

করিতে অন্গরোধ করিলেন 5 সকলে 

উতিত হইলে, তাহাদিগকে লইয়| 

শুসজ্িত-বক্ষ মধো প্রবিষ্ট হইলেন,__ 

এবং একে একে সকলকে যথাশ্যানে 

৷ উপবেশিত করিয়| অবশেষে স্বয়ং ক্নলন 

গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি উখিত 

হইয়। একটা স্বচ্ছ-পানপাত্রে স্থগন্ধসার 
সরা ঢালিয়া পানার্থা সকলকেই এক 

এক পাত্র করিম প্রন্ান কান্লেন। 

ভাহারা সকলেই নিনয়ে গ্রহণ করিয়া 

কৃতজ্ঞ জদয়ে তাভার শ্বান্য-বদ্ধনের জনা 

সাহলাদ-চিন্তে পান করিতে লাগিলেন । 

'কনে ক্রমে স্টিক পান-পাত্র টেবেলের 

চহুর্দিক ভ্রমণ করিয়া অ।সিল ! তখন 
। তিনি সকলের অন্থরোধে স্বয়ং এক পাত 

পান করিলেন । এই বার সকলে নানা- 

বিধ সুস্বাদু আহার্য , সামগ্রীপ্র প্রতি 
মনোনিবেশ কবিলেন। আজ এই 

সমর-শেখর। 

ৰ 

কক্ষের এক পুর্ন শোভ1 সম্পার্দেত ূ নানাবিষয়ে গল্প করিতে । 

8১৭ 
টিটি তরি রিড তি 

আলোকিত করিতেছে । চতুষ্পার্থে 

আরও অনেক প্রকার আলোক জলি- 

তেছে। ত্াছাছের প্রতিবিদ্ব নিয়ে ছ্চ্ছ- 

স্কাটিক-্পাত্রসমুহে পতিত হুইয়] হুদার. 

রূপে প্রতিফলিত হটতেছে; আর 

প্রশস্ত টেরেলের চতুর্দিকে হেতপুরুষগণ 

হস্ত ও মুখ নাড়িয়। আহার করিতেছে। 

বোধ, হইতেছে, যেন চন্দ্রকর-প্রতিভাত, 

কুমুদ্বতী-সরসীন্ বিষল-সলিলে গাত্র নগ্ন 
করিয়া রাজহংনগণ কুমুদ-মূণাল ভক্ষণ 

করিতেছে ॥ নৈশ পবন, তরঙ্গোৎ্ন্িগ্ত 

শীতল-সণিলু-কণ! বহন করিয়! পোতস্থ 

নাবিকগণের কর্ণের নিকট ভো ভে! শব 

করিতেছে,কথন বা কোন স্থানে কোন 

রন্ধে প্রবি হইয়। বেণুবিশিন্দিত স্বরে গলা: 

কগ্িতেছে । মধ্যে মধো মুক্ত-বাতায়নস্থ 

কাচবিশির্শিত কপাট সফল ততকর্দু্ক 

প্রতাড়িত হইয়া বিকট-শবে গ্রকো5- 

গাত্রে প্রতিহত দ্বুহতেছে। কুক্বগণ 

সেই শব্দে টা২কাঁর কণা এক এক বাগ 

বাহিরে বাইতেছে--আবার গৃহ-মধ্যে 

প্রবিষ্ট হইয়া! শ্বেওপুরুষ-রপ্রি »-ঘশন- 

চর্চিত) অপক, মাংসলিগ্ত আসশ্ম সঁকণ 

চর্বণ কপিতেছে। এ ধিকে আযোদডেজী ||. 

নকলের মধ্যে নানাপ্রকার গল্প* চপি- 

তেছে। কোথায় বা. ছুই নশ,একভ্ডে 

কোথার ব1 ছয়,জন ও, তচুধিক একত্রে 

দোরেজ 

হইল । প্রতকোন্ের মধাসলে দ্বাদশ-শাখ।- মধো মধ্যে মস্তক নাড়িয়। লকলেরই 

বিশি্ একটা বৃহৎ ঝাড় দ্বাদশ হস্তে | বাক্যে স্বীয় মভামত প্রকাশ করিতে- 

গ্রোজ্জছল বন্ধিকা ধরণ করিয়া গৃহকে | ছেন। এক ন্দন এক খণ্ড মাংস মুখে 
এ ৪৪০ আনি 

৫৩ 



£ 

পুরিয়া অব্যক্ত গম্ভীর-স্বরে কি জিজ্ঞাসা 

করিল। 

কিন্তু কেহই তাঁ্থার গ্রন্থ বুঝিতে 
পাগিল না। কেবল তাহার চর্ধণ-জনিত 

মুখব্যাদান ও দীর্ঘ-দন্ত-”ঙ.ক্রির নীলাভ 

দীপ্থি প্রকাশ পাইল, এবং অস্পষ্ট 

“আম.-আম৮ শব শ্রত ভইল। 

সকলেই বিস্ময় তাহার মুখ প্রতি 

চাহিয়। রহিল, ডাবিল--হয় ত তাহার 

কঠদেশে পশু-অপ্থি বিদ্ধ হঈয়াছে। 

ক্ষণ-পরেই সে সেই মাংস-খণ্ড গলাধঃ- 

করণ কবিরা, স্পষ্টস্বরে পুনর্ধার জিন্দাসা 

করিল--" আচ্ছ!, ভারতীয়ের কিখায়? 

তাহারা কেবল মুল খাইয়। 

থাকে, নয় £? 

এরূপ অসম্ভব সংস্কারের অন্যতর 
কারণ আর কিছুই নাই। তাহার 
আশৈশব এই জ্ঞান ছিল যে, ভারতবর্ষ 

পার্থিব স্বর্গবিশেষ ।তিনি স্বদেশ-গ্রচপিত 

নানাপ্রকার গীবাবৃত্ব ও ইতিহাসে 

পাঠ করিয়াছিলেন যে, সমস্ত ভারতভূমি 

স্বর্ণময়, এবানকার উদ্ভিজ্জ-মমুহ স্ুবর্ণ- 

| কণার উপর সঞ্জাত হইয়। মুক্াফল প্রসব 

কারে এবং তরঙ্গিণী-নিচয় হীকচণণ বহন 

করিয়া থাকে। এই প্রকার অভাবনীয় 
স্কার বশত অদ্য আহার করিতে 

করিতে ভারতীয়দের আহার্য বিষয় 

তাহার মনে পড়িল এবং সংশয় অপ- 

নোদন করিবার জন্য এইহাস্যোদ্দীপক 

] প্রশ্থ করিলেন। 

ঘোড়শ শতাম্বীর 88158 এক জ্ধন 
সি স্স্পিশিসপিশ্পার্টী শি িশিশিটি চি 

] ৪১৮ 

বব 
ৰ 

ভিত আল 

1 
হি, 

া্ধীর্শৰ। 

৮৮ ১ শশা ীিসটিহি 

পপি শীতল 

পৌষ, ১২৮৮ । 

অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছ্ন পর্ত গিজের অন্তঃ- 

করণে যে,ভারত বর্ষ- ব্যয়ে এক্প অসম্ভব 

ভ্রম থাকিবে) তাহ! ঝড় বিচিত্র নয়। 

অদ্য এই উনবিংশ শতাবী।র শেষভাগে 
অনেকানেক মুঃরাপীয়ের মনে এখনও 
এত্রম বিরাজ করিতেছে । নতুব! 

ভাবতেব সামানা ভূমণণ্ডের আজ এন 

অধিক রাজকর নিরূপ্পিতত ছইবে কেন? 

ভারতের এই পরিবাদই ভারতের পক্ষে 

)কাল-স্বরূপ হইয়াছে। 

এই প্রঞ্খের উত্তর-শ্রবণে উপ-স্তত 

তনেকেরই অগ্তঃকবণে অনুসদিতসার 

উদ্রেক হইল। সকলেই অবহিত-চিত্রে 

সোরেজের মুখ প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া 

রহিল। সোরেজ ঈষৎ গান্তীষে?র 

সহিত কহিলেন,এ প্রশ্ন নিতান্ত অমূলক: 
নয়, আমারও ইতিপূর্বে এইরূপ সংস্কার 
ছিল; আর প্রথম বার যখন আমি | 

ভারতোপকুলে আসিয়া পৌছিয়াছিলাম, 
তারতীয় বণিকগণ মহামূণা মুক্ত ও | 

রত্র-বিনিময়ে 'ামাদের নিকট হইতে 

সামান্য মাটির খেলানা সকল ক্রয়! 

করিয়াছিল ॥ কিন্তু, ভথন আমার 

হর্ভাগা বশত আমি ভারতবর্ষের অন্যান্য | 

বিষয় বিশেষ করির! দেখিতে পাই লাই।” | 
নানোহা,যিনি প্রথম বার প্রশ্ন করিরাছি- 

লেন_ আবার সোরেজকে জিজ্ঞাস]. 
করিলেন,“মহাশন় ! আপনি ভারতবাসী- 

দিগকে দেখিয়াছেনঃ--তাহাদের পরিচ্ছদ 

কি প্রকার ?.--“তাহার্দের পরিচ্ছদ ও 

আকৃতি দেখিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, 

ক নি নব 

আল ০: পিস পপ পি পপ আপ ৩৬ ৯ শপ এত পপ, ৯ 

২ বাতিক? 



শালা 

পৌষ, ১২৯৮1 সমর-শেখর | ৪১৯ 

বোধ ভয়, আমরা কোনু মায়াছীপে | আসিয়া! উপস্থিত হইল। নৌকারোহি- 
আনিয়া পৌছিয়াছি; কিন্ত যখন তাছার! | গণ নাবিকদিগকে নৌকার গুণরজ্জ 

মৌকারোল্ণে আমাদের জাহাজে পোত-প্রলন্থিত স্থল গু কঠিন রজ্জুতে | 

আনিতে লাগ্নিল, তখন আমার সেত্রম । বন্ধন করিতে আদেশ করিয়া, আপনারা 

দুহীকৃত হইল। কারণ, মায়$বী হটল্লে, | পর্ত,গিজ-নাথের জয়নাদে পোতাধাক্ষ- 
তাহারা অবশ্যই জলের উপর দিয়া | দিষ্টি-সোপান- পউক্তি আরোহণ করিয়া 

চলিয়া আনমিত )” পরে তিনি* বিম্ময্য | পোত-মধো প্রবিষ্ট হইল। 

ও প্রশংসার সহিত নিজ মগ্তক ঈষং | সোরেজ্ সসম্্রমে গাত্রোখন করিয়া 

সঞ্চালিত করিয়া করিলেন,” কিন্ত তাছা- । তাহাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে অন্ধু- 

দের আবার প্রকার নিতাত্ত চমৎ্কার।” । রোধ করিলেন। পরে সকলে উপবিষ্ট 

সোকেজের এ প্রকার বিশ্বাস ছিল যে, । হইলে, তিনি বিন-স্বরে তাহাদের 

মায়াময় স্থান দনুদ্র-মধ্যে থাকিলেই, ! আগমন-কারণ জিজ্ঞানা করিলের্ন। 

তাহ! অবশ্য দ্বীপ হইবে এবং ওন্মধে। ৃ অভ্যাগত বাক্তিদিগের মধ্যে এক জন 

মায়াবী অমরাত্মরা বাম করিবে ্ পর্ত,গিপ্র-বেশ-ধারী। আর সকলেরই 

সোরেজের বাকোর শেষাংশ সম্পূণ মহাহ রত্বমণ্ডিত মারয়ারি বেশ। 

! 

1 

হ্ব1-মাত্র জাহাজের অনতিদূরে সমুদ্রো ! মোরেজ্ তাহাবই মহিঠ মাতৃ-ভষ।য় 
|| পরে ঘন ঘন উচ্চ পর্গ্রি্গ-রাজের | কথোপকথন কদ্ধিতে লাগিলেন; এক্ষণে 
জরধবনি শ্রুত হইতে লাগিল । ভিনি জামর] ভাতার মর্ বঙ্গভ।যায় প্রকাশ 

মনি পোনদাধাঙ্গের প্রতি ন্তদ্থিষয়ের : করিতেছি। র 
অনুসন্ধানে অনুমতি প্রচার কদিলেন | সোবেজ, শিনস্র বচগ্গে দ্িজ্ঞাসা করি- 

পোচাধাক্ষ তৎক্ষণাৎ উত্খেত হইয়া] | লেন_-“মহাশয়ের নাম কি? . 

শব্দ-শির্টি্ট দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন) | পর্ডগিগ্গ-বেশধারী বান্তি ভত্রশীলতা- ] 

দেখিলেন,দৃই খানি বৃহৎ নৌকার জতরু- সহুকাবে উতর করিলেন--দফকসউটউট |, 

গুলি হুপরিচ্চন্ন গোক অজব্র পর্তগিজ- | সোরেজ। “ গোয়াধ্যঙ্ষ আপনাকে কি 
রাভেব জয় বোষণা করিতেছে । তিনি ! আন্ভপ্রায়ে গাঠাইকাছেন ও 

বুঝিলেন, এ সমুদায় লোক গোয়া! নগরী ! ফল্পস। “আপনার স্ুুবিহিত্ *অভ্য- 

হইতে তাহাদের প্রভাদগমনাশায় | খনার জনা অদাঁ এই কঝয়ে-ঞ্টী গোয়াবামী 

জাহাজের নিকটে আলিরাছে। হুতরাং | বলবান্ নাবয়াপী আপনার ভোজ-বিবরণ 

অর্ণধ-পোতের সোপান-পক্কির তলে | অবগত হষ্টয়া আপনার জন্য হুমিষট ; 

তাহাদের নৌক1 ছুই থানি সংলগ্ন করিতে | আহার্ধ্য ও পেয় সংমগ্রী সমুদায় নংগ্রহ 
কহিলেন। তরণীদ্বর ঠিক্কির্দিই স্থানে | করিয়া আনিয়্াছেন। অনুমতি হ্টলে, 

পাপ্পাাপশীপজপাশ পাপা সপ পাপ পা পাশা শর 

শপ ৩ লাশ শা শপ 

পে স্পা লাস 



পাস... সপ ৮ সপ পি আপাত তি ওর শপ পা জাস জ | জা আর” সস পাপ 

আধ্যদর্শন । পৌষ ১০৮৮। । ৪২০ 

আপনার +রে সমর্পন করিয়া আপটা- | লোরেজ ঈষৎ লজ্জিত হইপেন? তিনি ূ 
ফিত হয়েন।” জানিতেন ন৷ যে, ভারতবধীয়দের মধো ৰ 

ূ 
1 

| 

-্ পা ১ এ পাল ৩ পাপ ঝাপ শী ক সপ স সর এরর, লা রস. আর সস পম সস সপ ০৫ আপস আহা 

| 

পোতশ্ব সঞ্লেট নিঝিষ্াস্তঃসগরণে ৰ এরূপ জাতি ও ধন্দুভিদ প্রচপিত আছে। | 

তাহাদের উত্তয়ের কথোপকগন শ্রবণ | তিনি তৎপরে ফক্সকে আনন গ্রহ 

করিতেছিল। : এক্ষণে সোগেজের | করিতে ছনুরোধ করিলেন । 
সভিঘ মঞ€্লেবই ভাস্যোৎফুল বদন, |] ফক্ম বিনীত-ভাবে উত্তৰ করিলেন, | 

| অভ্যাগত মারওয়ারিপিগের দিকে | “মহাশয়! এদ্রামের ধ্টত। মার্জন1 করি- ৰ 

প্রত্যাবৃত 'হইল। মোরে সাইলাদ- ৰ পেন? শরীরের সামানা-অনবাস্থা-নিবন্ধন : 
র চিনে তৎ্নমুদায়-ভ্রখ্য-গ্রহণার্থ তস্তদ্বয ূ এদ্াস আজ সমন্ভ দিবস উপনান্ র 

গ্রস।রিত করিলেন। তাহারা ও সম্মান- | করিয়া আছে।” ক্ষণপরে আবার সন্মান, ! 

সহকারে মস্তক গাবনন্ত কবিয়া, তাহার | সহকাণে গাভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা : 

হস্তে 'তৎসমুদায় অর্পণ" করিলেন । | করিলেন, “যদ্যপি প্রতুর অনুমতি হয়, 

মোরেজ্ একে একে সকলের হস্ত হইতে | তাহা হইলে এ দান শ্বহন্তে আপনা- 

জবা হামুদায় গ্রহণ করিয়াপাশ্বস্থ টেবেলের | দ্িগকে পঞ্িবেশন করে-_-+ ৃ 

উপরে স্থাপন কবিতে লাগিলেন । | সোরেজ, এবং অন্যান্য সকলেই 
পরক্ষণেই তাহার ঈলি-তানুমারে পাচক- ূ আহ্লাদিত-চিত্তে তাহার প্রস্তাবে সম্মত | 

গণ আসিয়া পের হইণ্েে আহার্য্য সামগ্রী | হইলেন। ক্রমে ক্রমে সকলকেই যথাবিধি 
সকল বিভিন্ন করিয়া ধীর ধীরে আহাব- | ক্রমে পরিবেশন হইতে লাগিল। সকলে 

পাত্র-সমুদ্রায়ে রক্ষ!' করিতে লাগিল । | সাগ্রহে ভারতব্ষীর় ভক্ষা ও পানীর দ্রব্য 

সক্ষ্য-দ্রব্য-সধৃষ্ঠের প্রাণতৃপ্ডিকব সৌরভে ; সেবন করিতে লাগিল। নানোহ ও 

| সমস্ত পোত আমোদিত হঈল। পর্গিজ | তাহার অন্যান্য সহচবগণ এক এক বার 

0 সকলেই একন্বরে উ্রবা-সমৃদায়ের প্রশংসা ! ভারতীয়দের দেবমুত্তি বর্ণন করিতে 

করিতে লাগিল। | লাগিএ এবং নিম্ন স্বরে পরম্পর বলাবলি 

“ দেখিতে দেখিতে টেবেল্ পুনর্ধার | করিতে লাগিল, “ইহার! কি তবে মুক্তা- 

নব-সজ্জায় 'সজ্জিভ হইল। .পোরেল্) ফল চর্ণ করিয়। খাদা-দ্রবোর সঙ্গে পাক 

বিনয়ঃনম্র-বচনে অভ্যাগত বাক্তি-সমু- ৃ করিয়াছে? অক্টে অল্পে পর্ত গিজ নকলের 

দায়কে আন গ্রহণ করিতে অনুরোধ | অক্ষপ্রতাজ সকল ক্রমশ শিথিল হইয়! 
ূ করিলেন, কিস্তু ফক্স তৎক্ষণাৎ! মত্ততার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহারা 

ঠাহ'কে জ্ঞাপন করিলেন যে, তাঙ্থার। | আপনাপন শষ্যায় যাইয়া শয়ন করিতে 

|| বিদন্থার সহিত কখনও একালনে বসিয়া | লাগিল.।. কেহ বা আমোদ-ভরে নৃত্য 
0 আহার করেনা) ও গীত আর স্ত করিয়! দিল। 
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পর পপ ০ পপ 

| 

ূ 

৷ 
| 

১ ১ পে ৯ সিন ০ সপ অস ১-৯০৪৯ পপ ৯ শপ 



ৰা 

ক 

পপ পপ পতি পপ 

০1 

সি পর ০ শ্পশিসিীশী টক ্প্যস্য ০ ০ ্প্্সস্পস্সস্টস্স্ সপ 

সা শিপ পপীপশাশপিশ পি 

আজ 

রপ্ত পর পপ ০২ সপ পপ পাপ পা স্পা 

স্পা শি পাশ আপা 
পপ নত ক. ০০ আল ক সাল পল সী 

ফকৃস এই বার সোরেজের নিকট | জাহাজ হইতে ভ্রতপদ্দে অবতীর হুইরা 

বিদায় লটতে যাইলেন। মোরেজ্ তখন | আপনাদের নৌকা আমিল। ফক্স! 
ঈষত-মন্তর্তাবেশে অনা-মলে এক প্রকার : বিকলচিত্ত মোবেজকে দৃঢ়ভাবে রজ্চুবন্ধ . 

সুক্ষ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তিনি | করিয়া! তুলিয়! লইয়া নৌকায় নামিয়! 

পৌষ) ১১৮৮, আগশগম-যোগ। ৪২১ 

শ 

ূ 
৷ | 

ূ 

দেখিতেছিনলন, যেন স্বর্গীয়।ন্বিদাধবীশিণ | আসিলেন। তিনি নৌকায় আসিলে, 

াঙ্ঠার সহি সথান্ঞা ঝকিতে আসসক়, | তাহার সহচরগণ নৌকান্বরকে বন্ধনমুক্ত | 
উহাকে বিকলচিত্ত দেখিয়া * প্রস্থঙ$ন 

করিছেছে; অমনি সুপ্রোখিতের ন্যায় ূ গেল। ছৃর্ভাগ্য সোরেজ 'শৃগালবুদ্ধির” ৰ 

জড়িত-বাকো বলিয়া উঠিলেন,”সে কি সে ূ | 

কি, আপনারা যাইভেছেন কেন--আমি 

কি দেষ করিলাম যে,আপনার। আমাকে 

ভাগ করিয়। চলিয়া যাইজেছেন 2” 

করিয়! উত্তরাভিমুখে বাহিয়! চলিষ! 

চাতূর্ধা.জালে দৃঢ়-বন্ধ হঈলেন। 
পর দিন প্রতাষে অর্ণব-পোতের চিহ্ন- 

ম'ত্রও লক্ষিত হইল না, কেবল তাহার 

শ্রেষ্ঠ গুণরৃক্ষটাৰ শীর্ষদেশ এক হস্ত 
সস 

ফক্স তদীয় সহচরদিগকে কানে কানে] পরিমাণ সাগর-ছল হইতে উত্থিত হই] 
কি বলিলেন। অমনি তাছার। সকলে | ধীরে ধীরে কাপিতেছিল। 

সস 

আগম-য়োগ। 

নমাধি-অবস্থার কার্ধা। 

অস্তঃপৃর্ং বভিঃপৃর্ণং 

মদধা-পুণং আআ কং। 

ত্রিপর্নং প+মাত্মানং 

লমাধিস্থম্য চিস্তনং ॥ ১। 

এবং মম্পূর্ণং য? পশ্োৎ 

ল যোগী ব্রদ্বৎ স্থধীঃ। 

যাবৎ পশে)ৎ খমাকারং 

তাবৎ কালং বিচিন্তয়েৎ॥ ২। 

খ-মধ্যে কুরু চান্মানং 
আম্মমধ্যে চ থং কুক্ক। 

ূ * ছসম্মানং খময়ং কৃত্বা 

ন কিঞ্চিদপি চিস্তয়েৎ॥ ৩।| 

উত্তরগীতা'। : 

বাহার আত্মা ত্রিপূর্ণ অর্থাৎ অর্বাহাশ 

মধ্যে পরিপূর্ণ, এমন যোগীই* সমাধি-: 
সিদ্ধ বর্ম * যোগী*। “এততিক যে 

যোগী আত্মাকে থ-প্বরূপ 'মর্থাৎ শুন্যময় | 

দেখিয়া! থাকে, তিনি যাবৎ তরিপূর্ণ ন1.| 

দেখিৰেনঃতাবৎ চিন্তায় নিষগ্ন থাকিবেন। 

| অতএৰ আকাশের মধ্যে কেবল আত্ম- ৃ 
এ. পি ২ শপ 

রখ এওটি রি 
লি 



আধ্যদর্শন | 

পক । 

| 

পৌষ, ১২৮৮। | 
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অবসান হয় না। 

জগৎকে শুন্যমর়, ও শুন্যকে আত্মষয় 

দেখিলে, আর চিন্তার প্রায়োক্গন থাকে 

না। তখন সকলই মাত্মময় দৃষ্ট ছটবে। 

ইহাই সমাধি-অবস্থার কার্য | সমাধিতে 

যাহ! চিন্তা কধিতে হয়, তান! সংক্ষেপে 

বলা হইল । ইহার অন্যার্থ এই-_অস্তর- 

পরিপূর্ণ, 'ব্বাহ্া-পৰিপূর্ণ, এনছুভয়ের 

মধ্য-ভাগও পরিপূর্ণ । এই ত্রিপূর্ণ ধাহার 

আত্মা, তিনিই প্রকৃত-নমাধি-ভাবাপন্ 

যোগী । ভিনিক যথার্থ-অদ্বৈভবাদী 

ক্ষজানী। যে যোগী ধানস্থ হইয়া 

আত্মাকে শৃনাময় দেখেন, তাহার চিন্তার 

অনযএব আকাশকে 

আত্মময় ও আত্মাকে আকাশময় ভাব 

এবং সেই আত্মাকে আকাশময় স্িরততর- 

রূণে সন্দশন করিতে পারিলে)আর বাছা 

জগৎ জ্ঞান থাকিবে না। অতএব 

যে সাধক পুনঃ পুনঃ এইরূপ ধ্যানস্বোতে 

নিমগ্ন ছন, তিন সকল 'চিত্তা হইতে 

অবসর প্রাপ্ত হইয়া, পরম মুক্তি লাভ 

করেন। মহাপ্রলয়ে সমস্ত বিশ্ব যেমন 

জল-সমুদ্রে প্লাবিত হয়, সেই রূপ নিখিল 

সার আত্মাতে পরিপূর্ণ জ্ঞান হইলে, 

আর নংসার-চিন্কা থাকে না। . 

'আত্মন! পুরিতং বিশ্বং 

মহাকল্পেইম্থুন! যথা ৪ 

আগম-কম-লভিক]। 

সমাধিস্থ ষোগীর এ অবস্থায় আত্মা 

| বৈ অন্য কিছুরই ভ্ঞান থাকে না। 

"| ইছাকেই অইৈতজ্ঞানী যোগী বলে। | ছ্থান পান না॥। 
জপ পাপ ৭ 

এইস 

একপ জ্ঞান "লাভ হওয়া যোগ-সাধনার 

চরম ফল। 
এ সম্বন্ধে শ্রীরুষ্ অর্জনে উত্তর- 

গীতায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার 

কিঞ্চিৎ বন্ধ! যাঈতেছে 25 

মনদো ভাম্মশীভাবাৎ 
ছ্বৈহং নৈবোপপ্দাতে। 

যদ] যাত্থযন্মণী-ভাবং 
তদ| তং পরম্* পদদং ॥ ৪1 

উত্তর্গীতায় বূলা হখন।,হু যে, মনের 

| 

| 
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ৃ 

উ্মনীভাব অর্থাৎ মঙ্কল-বিবল্প-রহি ঠত ভাব' 

হউলে, দ্বৈত জ্ঞানের নিবৃত্বি হয়। সেই 

উন্মনীভাব হঙ$লে, পরম্-প্দ আত্মজ্ঞান 

লাত হয়। মনের উন্মণী ভাব লাভ 

করিতে হইলে, ফোগ-সাপনা অপেক্ষা : 

করে। সেই যোগ যণ-নিয়মাদিতে অষ্ট ! 
প্রকার। যমণশ্যিনাদি যে অষ্টাঙ্গ যোগ : 

আছে, চাঙার স্বরূপার্ণ এই £--গীনব,) 

হৃযুপ্রি-অবন্থায় ফে ভাবাপন্ হয়ঃ যম. 

নিরম।দি ছ্বাবা মানবের মন সেই কূপ! 

সহবঃবিকত এহিত হয়। জুসুপ্ঠি-অবস্থায় 
নিদ্রাদেবীর প্রভাবে মল অল্পক্ষণ মন্কল্প- | 

যম-লিরমান্দ : বিকল্প-রহিত হয় বটে। 

যেঁশন্বার। যত ক্ষণ কুস্তক ও যোনি, 

মুদ্রা-ন্ধন করিয়। যোগী 

করিবেন, তত ক্ষণ মনের সক্কর্প বা শিকল 

কিছুই থাকিবে লা। এ সময়ে স্বযুপ্রি- 

অবস্থায় যাহ! ঘটে,তাহাই হয় । যুচ্ছাতে 

আর স্বযুপ্তিতে অল্প বৈলক্ষণ্য। মৃচ্ছাতে 
কেবল চিস্তিত বিষয়টা মনে উদয় হইতে 

ঘবল্।ন 

থাকে; -তণ্টিত্ন অন্য কোন বিষয় মনে 

৮... ৩০ ০৬ সক সপ পর পা ৬ 

হে ওপর স 
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যোগীরা তুরীক্ব-মবন্থার যত ক্ষণ অধি- 
রোহণ করিতে না পারেন) তত ক্ষণ 

যোগারাধনা, করিতে থাকেন । জাগ্রং, 

বপন, নুযুপ্তর অতিরিক্ত মে একটা অবস্থ! 

আছে, মেই অবস্থাকে তুণীয়াবস্থা। বন্ধ 

যায়। এই অবস্থা আত্ম-পাক্ষাৎকারের 

বস্থার গোগী, তাহাদিগকে তুরীগ্রভাব(- 
বলম্বী বলা ষায়। যোগ-সাধনায় সকল 

ভাই আ।বশ্যক হয়। যিনি বেমন 

প্রকৃতির যে!গী, তাহাকে পিজ-গ্রকঠি- 

অনুসারে তদ্রপ ভাবুক হইতে হয়। ভাব 

স্তবিধ। দাসা, সখা. বাৎসল্য, প্রেম। 

মধুর, তুরীয় ও শক্রু। 
এই সপ্ত-ভবের অন্তর্গত যে তুরীয় 

ভাব আছে, রাজ-যেগাভ্যাস-কারক 

যেগীরা সেই তুরীয়-ভাবের ভাবুক 

*ইয়া যোগ-সাধন1 করিয়া থাকেন) 
এই তুন্দীয় ভাব চারি প্রকাব। যথা 

| কুরীচকঃবহুদক, হংস ও পরমহংন। 

যে যোগী শম, দম, উপরতি আর 

তিতিক্ষায় লিদ্ধ হইয়। নিরস্তর কুম্তক 

দ্বার! ঘট, চক্র চিন্তা এখং শান্র-বিছিত 

শিগ্কাম কন্দম করেন, তাহাকে কুটাচক 

যোগী বলে। ই"হারাই ব্র্ম-জিজ্ঞানার 
প্রকৃত পাত্র। এই /ইুটাচক যোগী 

নিত্যানিত্য বস্ত বিচার কর্ধত ইহামুত্রার্থ- 
ফলভোগে শিষ্পৃহ ও যন-নিয়মাদ্িতে 

পরিপক হুইপ) আনন্দভোগে দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞা হইয়] কেবণ ব্রদ্ধানন্দ পান 
করিতে থাকিলে, তাদুশ। যোগীকে 

আগম-যোগ । 

গেতু ও দর-স্বরূপ ৷ বাধার তুদীমা- 

৪২৩ 

বহুদক যোগী বল! যায়) ইহাদিগেরও 

বট চটক্র-চিত্তা-নাত্র। এই যটচক্রভেদ 
করার নামংব্রক্জানন্ম ভোগ করা। এই 

ব্রদ্ধানন্দও অবস্থাভেদে চারি গ্রকার। 

যথাখিষয়ানন্দ, যোগাননদ? আত্মানন্দ 

ও অধ্বৈভানন্দ। পুর্ববোল্লিখিত-রূপ বঙ্গ" 

নন-জ্ঞান ক্বশ্মিলে, ধহিক ও পারত্রিকের 

অক্ঞানান্ধকার বিলয় পায়। ভাহাত্তেই 

যোগী পরমানন্দ-রূপ স্থৃগণচ্ছন্দতা লাভ 

করেন। 

যেসকল বহ্দক্ক যোগী, যোগানন্দ- 

লভার্থ যোগঃসধন। করেন,তাহাদগকে 

হংম বলা যায়। ইহার! কেবল 'প্রণব- 

চিন্তা করেন, এই যাত্র। প্রণবার্থ 

প্রণব-প্রতিপাদ্য বিষয় । হংসাঁধ্য যোগি-, 

সকল প্রথমে বনুদকের ক্রিয়াকলাপ 

করিয়। ঘট-শোধুন করত যটচক্র-ভেদ 

করিতে করিতে) যখন আপনাকে, গুরু- 

দেবু ও ইষ্টদেবতাক্ে কেবল এক প্রণব- 

ময় দেখিবেন, উধনই, ত্ান্চার পরম- 

হংসাশ্রনে প্রবেশের সমণ হইয়াছে 

জানিতে পারিয়া, পরমহংস ধানে যাই- 

বেন। পরমহংস-পদে উপস্থিত হঈজঞা, 

ষেগীর বাহ্য-জ্ঞান-শৃনা হইবে । : , 

তখন প সর্বং বিঞ্ুময়ং” এই সংস্কার 

হইবে । আপনি আপনাকে বিশ্বৃত 

হইবেন। এই, অবস্থাকে, নিপ্ৈ গুণা 

অবস্তা বলে। পরমহু'স হইলে, দ্বৈত 

রান থাকে না) ইহা যোগীদিগের 

শেষাবন্থা ॥ খাদের গ্রস্ৃতি কতিপয় 

যোগি-মাত্ প্রকৃত পরমছংস ছিলেন। 
এসসি শাসিত উম 

55555 রজত 
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ূ ইহ্টার্িগের বৈধাবৈধ কোন ক্রিরা 

| ছিল না। হার! দিবারাত্রি কেবল রস- 

ৰ স্বরূপ পরক্রদ্ধানন্দ দুখ সম্ভোগ করেন। 

ূ ইন্ঠারা ক্ষুধা, ভূষণ, নিপ্রাদিতে কাতর হন 

ৃ না। উষ্ঠার] সর্ধদ। নিঃসঙ্গ ; নির্জনস্মান 

| ইঙ্গাদিগের বাসোপযোগী । বিষ, 
অমৃণ্ত গ্বর্গ নরক বিষ্ঠা চন্দন সমজ্ঞান 

| সর্বদ| প্রসন্রভাব ক্রোধের সচিত সম্বন্ধ 

নপুংসকে তুলা দৃষ্টি। হারা মনে 

করিলে,নবীন জগৎ স্বজন,পালন,সংহার 

করির্তে পারেন । পরমহংসে 

নারায়ণে প্রভেদ নাই ॥ ইচাকেই তুরীয় 

অবস্থা বলে। 

এ সম্বন্ধে শঙ্কর-ভাষো এইরূপ বলা 

হুঈয়াছে। 

*তশ্মাদহং ব্রঙ্গাস্বীতি এত দেব মানা 

এব সর্ববিষয়ঃ সর্বাণি চেতরাণি গ্রষা- 

ণানি নহাহেয়ান্ুপাঙ্গেয1! দ্বৈতাত্বীব- 

মহৃস্তীতি শান্কবীভাষ/ং।৮ যে পর্যান্ত 

£% 

আজকাল বন্গভাষায় রাশি রাশি 

নাটক ও ডপল্াপ গ্রস্ত ভইতেছে। 

০২ ১ পাস পপ পপ সপ ৯ পপ, পা সপ পপ পাপী পাপ পলা ৮ সপ সপ, পপ সপ পাশা পেশা সপ পাপ স্পা পাপে পপ সস 

পা ০৯৯-র-৯-া সপ উপজস্ত জিনস 

আধ্যদশন ৰা 

নাই। শত্রু মিত্র উভয় তুল/; কামিপীতে র সকল নির্বিষয়-রূপে অগ্রাহা ভইয়া, 

আর | মানিয়। তদন্রূপ কার্ধা করা উচিহ । 

ইহঠার। মহাযোগণিপদ বাচা । দেবতারা 

ইহাদিগকে শঙ্কা করেন। 

বিশেষ 

গতোৌ নির্বরষয়াণা প্রমাণানি চ তবিতু | কব! যাইবে । 

স্পউবক_ 

কুমুমারিন্দম ।* 

সে শক্তির প্রভাবে মত্কুণরাশির নার 

দ্বেশীক়্ গ্রকাশা রন্নতৃষির প্রতিষ্ঠাপনা- | নিশাকালের মধো আজি অসংপা অংসখ, 

বধি বঙ্গীয় নাটা-সমাজ্ের এক অপুর্ব | নাটকাব জন্মগ্রহণ করিতেছেন! ধিনি 

* স্বকপোল-কম্পিত সিিহাজি। ভীইঅনারারণ পাল- পরিণত । মল ১২টাকা। || 
টিটি চি পু মিচ | 

সা 

পৌষ, ১২৮৮ ॥ 

আমিই ব্রগ্ধ এই জ্ঞানের উদয় নিজ্ঞ ূ 

অন্ত:করণে বথার্থরপে না জন্মের সে? 

পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধ সকল 

অর্থবান্ থাকে) অর্থাৎ আত্ম-তত্ব-জ্ঞান ) 

পরিপাকের জন্য সকল বিধি ও নিষেধ ৰ 

মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু হেয়োপাদেয়- ৰ 

রহিত "জীব-্রন্গের রকা-রূপ আত্মতন্ক-| 

জ্ঞানের উদয় হইলে পর, বিধি ও নিষেধ ূ 

যায়। অতএব জ্ঞানপন্পাকের জ 

ধার্মিক যোগীদিগের নকল দিপি ও নিষেধ 

ভরনা | 

পি 

কুটাচক,বছদক,হংস ও পরমহংস বাঠীত। 

বৈখানস, বায়ুপায়ী, মরীর্চণাধী যে, 

সকল যোগীর কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। : 

তাহাবাও তৃরীয়াশ্রমের যোগী । 

ইঙাপিগের 

বৃত্তান্ত লারাস্তরে প্রকাশিত ; 

শ্রীকালী কমল বার্বভৌম । 

প্রা পি শি পি 

উৎপাদিকা শক্তির আবির্ভব হইয়াছে ঃ 

পি পম সপ পপ এর 

শশা শিশিসীটিশি (০০০০০সপ 



ক্রু 
বড খাক্য. গার রোকন দায় কেস এক এক্ গছি, ছজ বর 
সর বানি টব ৮১১ রক ব্-সাকার কে. ভুত কে 

ঢু || খাকেন। * কেহ হা, সেই. উল 
॥ মিঃ বু করিতে মা সারা, মম মা] 
শিক ১৬০ ধাধা খু & টুডে গ্রথিড। মালান্, দুই « রি 

| খামারা হুশ াজাইতে ত্বানের না কু অপহরণ সুরিয় অলক্ষ্যে খাসা 
তাহার! এক খানি সমগ্রনাটক লিখিত়ে | ও খ্যাতি লাস করিতেছেন] এই 
| উদ্গাত।-_রদিতে লঙজায় বাও.নিষ্পতি বড উপনাসে-রচনায় বঙ-সাব্চতান | 

ঢু হয়রা-আাক কাল এইযপ লাটককারউ | সয়্যক্ উন্নতি সাধিত ম! ফুইালের, 
যাছিতাসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে- বাঙালির পূর্ব ছঁনি-ঝচির: অনেক | 

| ছেন। স্সাজি বঙ্গতূমি এইকপ অসংখ্য | পরিবর্তন ঘটতেছে। সে পথিব্ীনণ 
| | নাট[কারে সমাচ্ছর হই পড়িয়াছে! | গ্রতাবে বাঙ্গালির জড় ও মিক্মীব ; 
| নাষ্ট্যালক্কার .বা। নাট্যশাস্তের কোনরূপ | ভাব বিদুরিত হুইন্ধা। ঘীরে বীঝে এক 
| উৎকর্ষ লাধিত হওয়া দুরে থাকুক, | নব-জীবনীশক্তির আবির্ভাব হইতেছে! 

| ব-সাহিত্যের বদি হ্বলপ"যাত্ও উপকার | এই খপন্যালিক জআোত বত প্রধর্ধমন, 

| হইতে পারিত্, তাহা হইলে আমরা | হইবে,ততই আমাধের সেই মৃহত্তী শক্তি 
| এক প্রকারে ঞরোধ পাইতে পারিতাষ ? | প্রবলতর কইতে থাকিবে, ততই জাম? | 

| কিন্ত তাহা নছে। এই সমস্ত মিশা সন্ৃত | হীন ও আসার তাৰ পরিত্যাগ কিয়! | 
| অত নাট্যকারঘিগ ছার! বঙ্গলমাজে য়ে | পরৃত-কার্থক্ষেত্রে অবতীরণণ হই 
| ছর্ঁতি-লোত প্রয়াত হই্াছে, তাহার | পরিক্ষা করিব? *মানবজীবনে ॥ উদ্দেশ্য | 
ূ গ্রতিরোধ করা এখন নিতান্ত ছুন্নহ | বুঝিতে পারিব; "এবং  বধূগণের | 
[ব্যাপার । বিস্ক বক্ষগ্ায়ার উপন্যাস” | ববদঞ্চল: ছাড়ির! আসংখ। 'বপদ, ও | 

ূ সত্বত্ধে ওরূপ অভিয়তি প্রকাশ কর | বিস্রপরস্পরার মধ্যে আল্লানখদে খবেশ | 
|| ধাইতে পারে না) উদ্-টংন্াি:পিক্গার | করিতে শিণিব। ক্ষিত্ধ ছুঃখের বিষ] 
|| গত্ত-চলনে, অধিকাংশ বলরালী, | এই, পেক্জপ উপম্যাস বঙগতাযায় শি 
রী ইংলস্তী় 'ঈন্যাসিক্-্বাহিয্বেযাদ্যামে | অন্নই প্রক্কাশিত হটরাঁছে। বাযাতে | 

জানসে বিচরণ: কি আর. করিয়া- ("যদ ধীরে মীরে উল্জীয়িত: ও উৎবাহিজ রব 

কেনে। কে ধ হইতে খাকে,চিড় ধীনক্কো উিযদূনী। 
৮০ রদ হট! পাত ৮ 

০০ দি | 

পপ এন 

০০ 

সস পপ পাও শট পিস -7 ৩ পি রসপ্রস্পীলশনর্ি এ যা শা 



চন 

[৪২৬ জাধাদদন। 

[বন রচিত হইয়াছে? যাহাতে 

| রোলার বীরোমাদে উন্মাদিত হাইয়। 

| উঠি, ম্যাট.লিনির মহামন্ত্রে' দীক্ষিত 
| হইতে শিক্ষ। করি, স্বদেশের জন্য-- 
| খাতির 

| গিরিগছনে-তৃঙগ-শৃঙ্গ-শিখরে 

জন্য ভীষণ মরু প্রান্তরে 

অথব! 

| উত্তাল-তর্গ-সন্কুল বিশাল-সাগর-বক্ষে 
| স্বচছন্দে বিচরণ করিয়া স্বকাধ্য-দধ্ধনর 

ূ 

| 

ূ 

প্রতাপ, গুরুগোবিন্ব ও শিবলী অন্ম- 
| গ্রহণ করিয়াছিলেন, “মে দেশে সেই 
| সমস্ত মহাপুক্ুষগণ্রের মহাশক্তির শ্বলমা 

| জন্য জলন্ত উ্কাপিও ও বজানল লইয়। 

খেল! করিতে পারি, এক্প মছা- 

শিক্ষাপূর্ন উপন্যাস বঙ্গভাষায় কোথায়? 

হায় | হতভাগ্য বঙ্গজাতির পক্ষে তাহ 

এখনও সুুর-পরাহত। যে জাতি 

পরাধীনতার কঠোর-মন্ধবরবেদনায় নিপী- 

ভিত, তাছাদিগ হইতে এরূপ অদ্ভুত- 
শক্তির বিস্কূরণ এক প্রকার অসম্ভব বটে, 

কিন্তু যে দেশে পৃথ্থীরাজ, হাইদার আলি, 

পপ 

সতা, গুগন্যামিক-হোত বঙগরাজো 

ধতই প্রবর্ধিত হয়, দেশের তন্চই মঙ্গলের 

মভাবনা ) কিন্ত বল দেখি এট যে 
রাশীকত উপন্যাস-নামধের গ্রন্থ প্রতি 
বঙ্গবাসীর গৃশ হইতে প্রকাশিত হইতেছে, 

ছুই চারি খানি ভিন্ন তাঁহাদের মধ্যে 
আর করখানি উপন্যাপ-নামের সার্থকতা 

সম্পাদন করিয়াছে! এই রাশীকুত- 
উপন্যাপাবলির মধ্যে সমালোচ্য গ্রন্থ 

খানি অনাতম। গ্রন্থের নাম-দর্শনে 

আমাদের মনে অনেক আশার সঞ্চার | 

পৌষ, ১২৮৮ | 

হইয়াছিল। “কুঙছুমারিনম,-- অর্থাৎ স্ব- | 

কপোল-কলিত উপন্যাস” । মনে করি- 

লাম, গ্রন্থকার ধোধ হয, কোন নূহন- 

কল্পনার সাহায্যে একটী তেজস্বী ও 

জীবস্ত চরিত্রের চিত্র জড়ছ্দয়-বাঙ্গালির 

সন্মুথে ধারণ করিলেন। গ্রন্থকার 

বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াছেন “ আশ! 

করি; সেই ভীষণ ' বি নরনারীর দয় 

| হইতে অপনীত হইবে । যদ্দি জগতের 

তেজোর়াশি কি একবার আশাতেও | মধ্যে এক জনও আমার এই পুস্তক পাঠ 

ধারণা কর! যাইতে পারে ন! 1--বলিতে | করিয়া, সেই জলন্ত বক্চির বিরুদ্ধে ক্ষণ- 

| পাগি নাগ যে দেশে তৃর্ি ভূরি অসার, কালের জন্যও উত্থিত হন, *+ ঞ্ & 

| নাটক ও নভেল প্রকাশিত হইতেছে__ | আমার আনঙগের সীষ। থাকিবে না। 

| থে অসার-জঞ্জাল-য়াশির মধ্য হইতে | আমি ভাবিব, ভারতে এক অপূর্ব 
| ক্ষচিৎ একজে দশ খানি উপযুক-গস্থের | নঞনঙগিপ্ঠকর আলোক গ্বেশ করিয়াছে) 

সংগ্রহ কর! যাইতে গারে--সে দেশে 
বে নিজ্জীব বাঙ্গাপি-হাদয় হইতে সেরূপ 

প্রজাগণকে আ্থখে রাখিবে।* 

$১৪০৪১-৪ হুইল, : সঙ্গে সঙ্গে নৰ | 
ষ্ঠ ॥ টি 3 

পপি 

১০ পা পস্িপস্পি সা 

শাহি 

সে আলোক গ্র-তাক-হদযে প্র্াসিত | 
হইবার বড় বিল্ব নাইঃ নবা ভার | 

শু লীবস্তব বীরচরিত সৃষ্ট হইবে, তাছার টক র 
| সন্তাসতা তবিষাতের মিবিভূতি মিরপুর্ণ- 
[:গ্তীর-গহ্বরে গাড়কপে প্রোবিত্ত 1 

এ 

টি শাশ ০০ 



॥ পৌষ, ১২৮৮, 

| নব আশার সঞ্চার হইতে লাগিল? 
| ভাবিলাহ, গ্রন্থকার সম্পূর্ণ নৃতন চিজ 
। অঙ্কন করিয়াছেন 5 কিন্তু তাছার “সেই 
ভীষণ বছিরত' অর্থ বুবিতে পারি, 
লাম না। আমর। এই স্বর্থ বাছির 

করিবার জনা, এবং গ্রন্থকার কি আলোক 

দেখিয়াছেন, তাহা জানিবার* জন্য 

| মাগ্রছে গ্রন্থের আদ্যোপাস্ত পাঠ করি- 

! লাম। যতই অগ্রনর হইতে লাগিলাম, 

ততই সে আশ! বিচ্ছুরিত হইয়া! অবশেষে 

নৈরাশা ও নিরানন্দে পরিণত হইয়া 
পড়িল। দেখিলাম, সেই পুরাণ 

কাছিনী,বঙ্গালির প্রেমের সেই চিরন্তন 

ব্যবসা! তিনি যে-কি অপূর্ব চিত্র 

জগতের নয়ন-নমক্ষে ধারণ করিতে 
| চাহিয়াছেন, ভাহা বুঝিয়া উঠিতে 
 পারিলাম ন। গ্রন্থের ত্রিংশ পরিচ্ছেছে 
মোহস্তের চরিত্রে তিনি খে এক প্রকার 

ভাবের অভিবাক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, 

তাহ! দুন্দর ও নীতিপ্রর্দ বটে,কিন্ু অপূর্ব 
ব1 অভিনব নহে? এক্সপ ভাব তাছার 

[পুর্বে অনেক মহায্ম! প্রচার করিয়াছেন। 

তীহার মোহস্ত এবিডিকপ্টেনিফুল্ বর] 
| চন্্রশেখরের ন্যায় অঙ্কুত-যোগশীল ব! 
| জঞানদেব হইতে পারেন, কিন্তু যে প্রণা- 
লীতে তিনি ভ্রান্ত 9 জতাশ প্রেমিক- 

| নিকুঞ্জের তেজস্থিনী চিত্বীবৃতি কিরাইয়! 
| দিলেন, তাহ! হদরগ্রাহিণী হইল না। 
| তবে সন্মানীর বুঝাইবার প্রক্রিয়াটা 
| নছেলে এই প্রথম যোজিত দেখিতেছি। 
| ইহাই ইহার গুরুত্ব। ইহ পা: 
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৪২৭. ] 

তেয়ন গভীর রেখ! রাখিয়া বাইতে পারে রা 

নাই। নিকুপ্ত বামিনীর প্রেমে অন্ধ- | 
তাহার জম্য উদ্মত,  সর্বস্ব-ত্যাগ কিয়! | ] 
তাহার প্রণয়-লাতভের নিনিত উন্মপ্ধ।| 

নিকুজ লচ্চগগিঅ,বিদ্বান্ ধনধান-_তাহাতে ( 
আবার অবিধাছিত। যাঁমিনীর সঙ্গে 

সাক্ষাতের পুর্বে কোন রমণীই তাহার 
হাদয়প্মধিকার করিতে পারে,মাই; কিন্তু | 
ধামিনীকে এক বার দেখিবামাঞ্ধ তাছার | 

হৃদয়ে নব ভাবের উদয় হইল) তাহা 

যাত্ষিনীময় হইয়া যাইল। তখন তিনি |] 

ভাবিলেন, ফমিনী তাহার আীবর্ম- সর্ব, | 
তাহার হৃদয়ের আননা,তাহার হতাশান্ধ- | 
কারের আশা-প্রদীপ--দীবন-মরুভূমের ৰ 
শান্ত গিগ্ধ ওয়েসিস্। নিকুগ্জ যামিনীর! 
প্রেম-লান্ডের নিমিন্ত উন্মত্ত হইলেন, | 

দাল দাসী, ধন কর, বিভব বৃত্তি, সমগথাই 

| 
| 

ূ 

| 

চু ল সস সি 

যানিনীর চরণে উৎসর্গ করিয়], তাছার 

প্রনয় ক্রয় করিতেঞ্চাছিলেন। যামিনী | 

সম্মত হউল থ।। যামিনীর জদয় অবি- | 
ভাজা,তাছার প্রণও জুতরাং অবিভাজয। | 

সমস্ত,পৃথিকীর এশ্বরধ্য-বিনিমধ্ে যে ভাদয়। | 

যে প্রগয় কেহই ক্রয় করিতে পাঞ্জ নাঁই, 

তাহা! যাহাতে এক বার লীন হইয়াছে, |. 

আর তাহা হইতে কেহষ্ু, ফিরাইক। | 
আনিতে পারিবে ন1। হুতরাং নিকুলের 
সমস্ত প্ররোচন। ক্যার্থ হইল সমস্ত চেষ্টা। | 
সমস্ত অনুনয় ধিনক় শুনো বিলীন হই! |: 
গেল। তথাপি নিকুগ্ধ যামিনীর আশা | 
ছাড়িতে পারিলেদ না.) যামিনী তাহার, | 
মারি পরিত্যাগ করিয়া, অন্ঞাতে পা" 

সন 
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ইয়াখাসিল। তিনি ও তাহার অনুসক্যানে 

বহির্গিত ছইলেন। এই খানেই তাহার 

প্রণযেক় গভীর ভাব ও পূর্ণতা পরিলক্ষিত 
হইল) এই সমক্ষ হইতে তাহার উদৃজ্ঞাপ্থ- 

| হদয়ের প্রণয়-বেগ অভি-প্রবলতর ধেগে 

প্রবাহিত হতে লাগিল। আশা নৈরান্ঠে 

পরিণত হইবার পূর্বে নির্বাপোশৃধ- 

দীপ-শিখার গ্ভায় পরচণ্$-বেগে উচ্ছ,লিত 

হয়| উঠিল। কিন্তু যাহা নিষ্িবার লক্ষে, 

বাছা এক আঘাতে চূর্ণারুত হইবার 

নছে, তাহা! এঈখানে নিকুঞ্জের চরিত্রে 

হইল। ' নিকুঞ্জের ঘে এ্রচণ্ড-গ্রণয- 

মোত সন্ন্যাধীর কয়েকটী নীতিবাফোর 

রাপুকাবনে একধারে এক মুহু তের 

“মধ্যে প্রতিহত হুটগ্! পড়িল! ছা 

অস্বাভাধিক! এট খানে নিকুঞ্জের 

চরিত্রের দোষ খটিরা্ধে। গ্রন্থকারের 

কল্পমাশক্তি ভাপ, কিন্তু তাহার পরি- 

ক্কুটনে তিনি তত পটু নছেন। এরই 

[প্রো নিবন্ধন * তাইশর উপন্যাসের 

কয়েকটা চরি কত অপরিস্কট ও 

আসপ্পুর রছিয়া গিয়াছে তীহার 

| আরিদ্দম ও ভাত, কুহুম ও বামিনী, 

বেন ও মোহত্ত তাহার শ্রেষ্ঠ করনা 
সৌদ্দোর প্ররিচয় প্রদান করিতেছে/কিন্ 

| ভাইর চিএণে শাদুশ গভ্যান না থাকার 

অডাকুষ্ ও. প্রত চিত “হয় নাই। 
সক্ষল মনোজ চদ্িবকোন চিত্রণ-ানিপুপ 

চিগ্বকরের দুলিঙ্কাক্কপাতে কিয়দংশে 
ই মূর্তি ধারণ করি । 

পূর্ত লক গোঁ থাকিলে, 
০০ শ্পীপেীসীলিসীিি রাশি পাতি টি 
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গ্রন্থকার .'শগন্যালিক-চরিব্র-চিঅশে 
অনেক পরিমাণে ৃতকার্ধা হইগ্সাছেন । 

তীছথার যাষিনীর চিত্র অন্তি ননোহর ভ 

হাদয়গ্রাহী। যামিনী বিষদ-গ্রতিম। 
বরেজকে 'ভাল বানিয়া তাহাকে 

আজন্ম কাদিতে হুইরাঁছে। বামিনী 
বাঁলবিধধা, বালিকা--সরলপ্রকতি-- 

হিতাছিত-বিধেক-বিহীনা | বরে ছুট, 

ক্ররাসত্মা। লম্পট ও পিশাচমতি ; দেশ 

শ্রদ্ধ লোক বরেন্রের নিন্দা] করিলেও, 

সকলের পক্ষে মন সমান হইলেও, 
যামিনলীর পক্ষে সে দেবতাতুল্য-_ 

নির্দোষ অপ্রত্মিম নরদেষ! যামিনী 
স্থকুমারমতি কোমল ধালিকা,--হিতাহিত 

চিন্তা না করিয়া ফুটিল-মতি, বিষহ্যায় 

বরেজ্জকে সহসা ভালবামিয়! ফেলিল। 

তাহার পবিত্র প্রণয়ত্োত স্বাধীনভাবে 

প্রবাহিত হইয়া বরেজ্রকে আলিঙ্গন 
করিল; কিন্তু তাহাকে নিমজ্ডিত 

করিতে পারিল না; বরং ভাহার | 

খানার সাত্তার 

শি 

তাহাকে ভালবাস ক,আর় দাই বাছুক-- || 
যামিনী তাহ! মুহূর্তের জন্য চিন্তা 

করিলনা, সে 'াপদি ভালবাপিঘাই 

পরিতৃপ্ত ; সে প্রেমপান্তরের দিকউ হইতে 

ভালধাসাধ্ণ আর, কিছুই শ্রতিধান চর 

না, কিন্তু তাহাতে সরলা বাসিনীর 

শ্বগীর প্রেমের কিছুই ব্যাধাত হটে | 

নাই। ছূর্শতি ধর্গেজ লরল-হাহকার লেই | 
পথিজ প্রশধ কলছ্িত করিল; কিন্ত | 
ঙগ কমই বাদিনীর জঞচে, তাহা, পে 

পদতলে কীন হ্যা যাইল! বেক 

ৃ 

সি এ ৩০১ তল ৮ এ সপ পা আছ ০ 
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| ছয়্াচার লম্পটেরই চরিত্রে ংশলিষ্ট হইল ? 

| ললিত-ললনা ঘামিনী তাহাকে তির 

| অন্য কাহাঁকেও জানিত পা হবেই 

| তাছার প্রাণপতি, ভভাছায় ছাদয়-মনিরের 

| আরাধ্য দেবতণ। বরেন্ত্র ভিন্ন জন্য 

কেছ কখন তাঞার হছাদয়-নিলয়ে স্থান 

পায় মাই? ছষ্ট সেই স্বর্গীয়! নুকৃঁমারীডক 

লই বথাফাম আপনার পাপ-বিলাস- 

লালসা পরিতৃপ্ত করিয়া! অবশেষে 

| ভাঙ্াকেই বাটা হইতে বিদায় করিয়। 

| দিল) তখনও যাঁমিনীর সেই ভাব-- 

| সেক্ট পবিজ্ঞ প্রণরচ্ছবি--লেই অকপট 

| শ্রেমোচ্ছাস ! এই সময় হইতে যাখিনীর 

| চরি্র পরিস্ট ও পূর্ণ হইতে লাঁগিল। 

| সেই দিন হইতে কত বিপদে পড়িল? 

ূ কত প্রলোভন অতিক্রম করিল--তথাপি 

গার অমল-চরিজ্রে বিশুমাঅও কলঙ্ 

| স্পর্শ করে নাই । পরিশেষে সেই শেষ- 

| দিন-_উতকধের জীঘনের 'সমাধি-স্থলে 

| পতিশ্রাণ প্রণয়োন্মািনী যামিনী 

বরেন্ের বধাতূমিতে হস! যাইয়া যখন 

| উপস্থিত হইল)--বখন অনেক দিনের 

| পর--অনেক বিপদের পর প্রাঃণেশুরের 

| শৃর্খলাবন্ধ-চরপতলে অবলুষ্টিত হই 

| উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল, তখন 

| বরের জাননেিস্মীলিত হইল, 

| ভধনই হততাগা-হ্্ীতাগা ফাঙগিনীকে 

কুহ্মারিলা। 

উজ শাপীশশােশীশীট ীশাশাশিশী শিিপপশিশীি পাপী 

| 

চিনিতে পারিল | কামিনীর মমমূল্য-. ৃ  
পনিত্-প্পরের ব্গীর় সুধা পান করিতে | 
অক্ষ হইল, খন্ুভাপের নরফ-তরণা়! 

দগ্ধ হইতে লাগিল? অশ্রপাবিত-বইলে | 

টার বাথিনীর লমক্ষে জন্মের 
মণ কাদিকা পাইল । পে ক্রঙাণে পথিত্র 

সুবিমল তব । এ তথ অতি হু | এই 

খালে উত্ভয়য় চরমোৎক্ধ প্রদর্শিত 
হইয়াছে । ঘা্গিনী রমনীকুলের শিরো- | 
মণি স্বরণীয় প্রণয়ের অমলশ্প্রাতিযুন্তি। ৰ 

কিদ্ত ছঃখের বিষ, শ্রশ্থকার ইছাক্গ। 

তাদৃশ পক্গিজ্কন্টন করিতে পারেন নাই। 

এ বিষয়ের প্রধান অস্তরায়--তাহার ৃ 

ভাষার পূর্ন অধিকার লা খাকা। এই | 
দোষেই তাহার শ্রন্থ কিছদণশে দৃষি্ 
হইয়াছে। তাছার ভাষায় লালিত, 

মাধুর্ধা বা উপন্যাপিক সৌ্দধ্য "অধিক | 
মাই। বিপেষতঃ তৎ্প্রকটিত ফবিত1 | 

গুলি কতক সপ্জপ্ঘটে, কিন্তু তুকবিত ও. 

মুরুচির' পরিচায়ক নছে; গ্রন্থের বাছ। কি 
মধুরপ্ত1 আছে,তাছ! এই নীরস-্ষ দিত ৃ 

গুফ়িতে কথক নষ্ট হইন়্| পিখাছে। | 

রথে আদর্শ-বাক্য-গুলির (1০৮৯) | 
মঙ্কলনে পাণ্ডিতোর পরিচয় পাঞ্চয। | 
যাইতেছে । কাগজ ওছাপা 'উৎকই। ] 

্রন্থ-মব্যে প্দীগ্রা অ-বর্ণন।ও ভাঙা বটে। র্ 

শ্রীধোর্দীশ*.- | 

৭ সি 
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সংক্ষিপ্ত সমালোচন।। 

রাবণ-বধ (নাটক) ্রীবিহারিলাঁল | উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, বলিবার 
| চক্টোপাধ্যার প্রনীত,কর প্রেস), আন! । | গ্রয্জোজন নাই । 
| ইউরোপ ও আমেরিকার অভিনেত- | 'কুহয'কোরক-_মরমনসিংহ,লেরপুর,] 
ৃ বৃন্দ হশিক্ষিত ও মার্ডিত-রুচি। তাহাদের | চাকুযন্্র, মূল্য | আন1। পুভ্তকে | 

ূ বধ্যে অনেকে আবার গ্রস্থকারও আছেন। | প্রণেতার নাম বা ভূমিকা কি বিজ্ঞাপন 

| ইন্টরোপ ও আমেরিকার দৃষ্টাত্তে আমা- | নাই। পুস্তকের নামটা অতি পুরাতন | 
[দের রগ্ভৃমি পরিচালিত হইলে, অল্প- | ধরণের হইয়াছে, নামের আকর্ষণী- 
দিনেই ₹জদেশের ভাগা.ফিব্িয়। যায়। | শঞ্জি নাই। রচন| দৃষ্টে বোধ হয়, | 

| এই পুস্তকর গ্রণেত1 « বঙ্গ-রঙ্গভূমির” | গ্রস্থকারের পুস্তকাকারে কবিতা-গ্রচারের | 

' | এক অতি উৎকুষ্ট অভিনেত। | পুস্তক- | এই প্রথম চেষ্টা । উদ্যান, শরৎ,অধীন- ৃ 

| 'রচনাতে তাহার প্রবৃত্তি ও অন্গুরাগ দেখিয়া) ভারত শির পদাময় প্রবন্ধ গুলি মন্দ | 
| আঁহলাদিত হইলাম । এই নাটকের গুণ | হয় নাই। ইহাদের মধ্যে ছুই এক ূ 

ূ 
[ 

লি কপি পিপি্িকটাসি পাপ পি সস পর পিঠ জী 0455 

| গুদোষ-ভাগের যথার্থ ষমালোচন কর! | স্থলে যতিভঙ্গ ন1 থাকিলে, কবিতা 

| আবগ্তক বিবেচনায়, কয়েকটী কথ] | কয়েকটীর সৌনর্ধ্য আরো বৃদ্ধ পাইত। 
ূ বলিতে বাধ্য হইলাম*৫-_তৃতীয় অঞ্ধের |] পরিপাটী কাগজ ও ছ্যাপাসত্বেও বর্ণাগুদ্ধি 
| ভূতীর গর্ভাস্কে হম্মান 'কর্তৃক ছয্মবেশে | কুহুমকোরকের কতক হুষমা বিনষ্ট 

| হর্দান্ত রাবণের মৃত্যুবা-আনয়ন-সমকালে করিয়াছে। “মাতৃভূমি দেরপুরের প্রতি'ও | 

| মন্দোদরী, শুর্পনখা প্রত্থৃতির পরদ্পর | “শানে প্রভাত' পদা ছুইটা হদয়-ভাবে | 
| ক্কথোঁপকথন যার পর নাই কেবল | পূর্ণ ছৃতরাং তাহাতে কবিত্বের স্কুপ্তি | 

| অফুচিকর নছে, কিন্ত তাহাতে বর্তমান- | আছে। জন্মভূমির ছঃখে ও পিতৃ-বিয়োগে 
| কালের.কুরুচির ছায়। দেখিতে পাঁওয়! | যিনি বিচলিত, তিনি কবিত্বের সঙ্গে ঘনি | 
| খর । প্বের ছটা ও বিবক্ষণ এবং স্থল | ঠত| লাভ করিয়াছেন। মোটের উপর | 
| বিশেষ ছদঃ-পতন হইস্থাছে। ভরসা! | রচন! গুদিন হগ্রাহিণী বটে। নব | 

|| করি, আগামী সংস্করণে এ গুলি সং- | লেখক বিশ্বান্ মাত্রেরই উৎসাহ পাইবার 
| ৃ শোঁধিত হইবে । * রাবণ-বধের +১ কল্পনা | উপযুক্ত ব্যক্তি । 
ঢু. এবং দৃষ্ট-সংযোজন প্রীতিকর। স্ব লেরপুরস্থ বিদ্যোৎনাহী খ্যাত ভূমাধি- 
্ওভিন্তোর রচিত্ত পুদ্তক'ধে অভিনঘে: | কামী বাবু হ্রচন্্র চৌধুরীকে কুহুদ- | 
8১ পর 
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| কোরৰ উপহার দেও! হইয়াছে দেখিয়া, 

! প্রীতি লাভ করিলাম। 

৷ বামাবোধিনী পত্রিকা বনুপ্রেস্। 
| স্ত্ীাতির সংক্লার, উন্নতি ও স্বাধীনতার 

| জন্ত বজদেশে যত প্রবন্ব-প্র ৪ সামক্মিক 

| পত্রিক! বাহির হইয়াছে, বামাবোধিনী 
তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বর্ষীবনী,। 
বামাযোধিনীপ্র পর « অবলা-বান্ধব * 

“বঙ্গ মহিল1% ও “পরিচারিক।” প্রচারিত 

হয়।  “ অবলা-্যান্বব+ বর্বগ্রথমে 

সাময্িক-পত্রের আকারে বাহির হইত। 

দ্বিতীর-প্রচারণ-কালে লামন্িক পত্র 

হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হইয়াছে । £ বঙ্গমহিল1গ » চোরবাগান 
হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল; বঙ্গমহিলায় স্ত্রীজাতির অতাবো- 

পধযোগী বিস্তর সন্দর্ড দৃষ্ট হইত । এক্ষণে 
তাহারাও বিলোপ হইয়াছে। 'পরিচারিকা।' 

কিছু দিন হইতে যথা নিয়মে চলিয়! 
আরিতেছে। মধ্যে গ্রাহক-গণের পাঁড়নে 

বামাবোধিনীর অনিয়মিত প্রকাশন 

ঘটিয়াছিল; সম্প্রাতি ডিমাই আকার হইতে 
রয়াল আকার হইয়াছে। ইহাতে অতি 

| লহষ-ভাষার উদ্দেশ্যানুকূল প্রস্তাব দল 
লিখিত হুইভেছে । বাহার! প্রাচীনের 
মর্শ ও গুণ বুঝেন, . “ বামাবোধিনী 

৷ পিক! » তাছাদের গপররের ধন। 

| সাহিত্য-সংগ্রহস্য' ব্যাখ্যা 
| শ্ীকালীবর বেদাততবাগীশ কর্তৃক ব্যাখ্যা 
| ও বক্ষতাষায় অন্গবাদিত । বেধাস্ত- 

সপ ৮ ৮  লশশশীশীস সস পেস পপ সস স্প স্টপ েছুশুুুা, 

প্রনারণ করিবেন, তাারই ওন্নত্য ঘর্ধিত্ত : 

হইবে। প্রবেশিকা-পরীক্ষার় ব্যাধ্যা- 
পুস্তক এন্ড কালভ্রীযুক্ত শ্তাযাচরণ নুখো- 
পাধ্যায়েরই একচেটির ছিল, কিদ্ধ 

এপ্টে ব্দ পরীক্ষা হইতে বিদ্যাসাগরের | 
খন্গুপাঠ ৩য় ভাগ উঠিয়া গিয়া, হরিশ্চন্ 
কবিরত্ব সন্কলিত 'সংস্কত পাঠ ২য় ভাগ' 

১৮৮২ সালের পাঠ্যন্ধপে নির্দিষ্ট হইলে, 

হরিশ বাবু নিজেই এক ব্যাথা-পুত্তক 

্রস্তত করেন । “মেট্োপলিটান্ ইনস্রি- 
টিউশনের* সংস্কতে র শিক্ষাঙ্দাতা 

চন্্র বিদ্যারড্রও এই সময়ে উজ» সংস্কত | 
পাঠের এক ব্যাথা পুষ্ঠক জলা | 

তিনি ইহার পূর্ধণে "দ্াষ্ট আর্টস” | 
পরীক্ষার টীক] লিখিয়াছিলেন ৷ আগামী | 
ইং ১৮৮৩ সালের সংস্কৃত পাঠ/- | 

গ্রন্থের ব্যাখ্যাপুত্তক সর্ববাদৌ এই বেদাস্ত- 

বাগীশ কর্তৃক প্রকটিত হয়। এক্ষণে : 

আমরা নধীনচন্ত্রও বরদাকাস্ত বিদ্যা-। : 

রত্বের'ও এক, ক্রু পুস্তক দেখিতেছি। | : 

তিনের যধো*নমালোচ্য গ্রন্থের গণ ভাগ | | 
সর্বাপেক্ষা! অধিক । পছীপ” শব্ষের ব্যখ্যা | 

এতকাল দ্বয়োঃ বন্য সং স্বীপঃ আপঃএইরূপ। 

ব্যাখ্যান হইয়$ আলিতে ছিল,ফিন্ত পণ্ডিত | 
বেদাস্তবাগীশ বর্তমান ভূগোলঃবেত্ধা- | 
গণের মত বজায় রাখিরা, ব্যাকরণের | 
নিয়মলজ্ঘন ন|করির! হুদার এমন ব্াথ্যা 

করিয়াছেন যে,ভাহাতে “চারিদিকে উল 

বিশিষ্ট স্থল নবী? বলিয়! সিদ্ধ হইয়াছে । 
এইরূপ « আয়োদ ” শবষ্েরও ছুণার | 

পাপন, পা শী কত পিল জ পিজা ৮০ 

র 
| 

বাগীশের ন্যায় ব্যক্তি যে কে ন বিষয়ে হস্ত ং বাৎপতি হইযাছে। র্কতিবাদ | 
সপ. ২৯ 
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| পরিধান পর & অদ্যাপি * আতয়াদ ৮ | ইহ! ধতিহাসিক নাটক নহে. জআগচ | 

| শক্গের বাৎপন্তিকরথে অশক ছিয়েন। 

টু ্বাফিত্য-যংগ্রহ্থের সম্কলনর্বাদী ভীযুক 
হি রজনীকান্ গধ “তর” স্থলে তম) তহ 

| স্থলে তর, প্রভৃতি যে য়েত্রমে গৃতিগ্ত 
। হইয়াছেন, ইনি তাবৎ সংশোধন 
ৰা করিয়। গিয়াছেন, ইত্যাদি কারণে এই 

| ব্যাথা! পুঞ্চক আমাদের মনোমীত 

|| হইলাছে। প্রবেশিকা গরীক্ষার্থিগণ 
এতদ্বারা হিশের উপরূত হইবেন। 

| ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় এবং বাাখাযা 
| ভাষাত্তর উত্তম হইয়াছে। 

| পাগলিনী নাটক, শ্রীফোগেন্রনাখ 
হুখোপাধ্যাক্স-্প্রনীত, ১. টাকা। 

: প্রমঘা নামে কোন রাজকুমারী ফণি- 
ঘর ভূষণ নামক মাতবা খষির পোষা পুত্র 

| প্রেমাকাজ্জিণী হওয়ায় 'নান] ক্লেশ ভোগ 

| করেন । গ্রমদার পিত! চত্ত্রকাস্তের অভি- 

| প্রায় নহে যে, তাহার কন্যা ফণিতৃষশের 
| অহধশ্বিণী হয়। অবশেষে কিন্ত ফনীরই 
সহিত তাহার বিবাহ সম্পার্গিত হয়। এই 

বিধাহ-সময়ে আশ্চর্যা-রূপে প্রকাশিত 

| খা ফণিভূষণ এক জন রাজপুে। 

| ক্গাজ-বরারে যখন ফণিভুষগ বত 

| হইয়া! আইপে, তখন তাহার সুখ দির? 
8 ভারী, শশুর চজকাকের সন্দুখে যেষে 

| কথা বাহির, ইইর।ছে, তৎ-মমত্য আসন 

গু সনৈপর্সিক । তাহা! বাছে থকে 
.অনাহ কুন্ধাপি বড় কুটি রেখা স্বায় না। 
গ্রকাশক গিকাঠে জী 

০২২ পপ পীপাসিপীপিস ও পাশ টে লপশাশিকী তিশ ০৮ সপ সপ 

চজজকাণ্ড কোকনদের রাজ, সর মী” | 

শূরের রাজী, উত্যবছি কল্িত ও গ্রত্তত 1 

রী ্ হা রে 

৫পষ, ১২৬০1 র্ ও | 

দেশ ও বাক্তির নন একজু. সমাকিষ্ | 

হণ্য়ায়,নাটকের দোষ ঘটিয়াছে ও বগি | 
বিষয়েরও জটিলত! হইয়াছে । ফলে 
সচরাচর যেরূপ অপাঠ্য নাটক জন্মিতেছে,] 

ঠা 

করণ ও ্াগ্যাদি রল, গ্রন্থের অলীরষ 

এখ৭ং স্থারধ ভাব প্রণয় । 

প্রমদ! 

কাংশে “ পাগলিলীই ৮ বটে। তাঞার 

বালবিধবা! সখী মনোরম মুত্বীমতী 

পহিভ্রতা! এবং দর! । মারক ফবিভৃষণও 

একজন বীর-গাবের ভাবুক । 

আদি ও মধা-যুগের ন্যায় স্বরংবর। 

বা পরিংবরার ভাব আজ কাল প্রায়ই 

বিমল-প্রেমোন্সত্বতায় অনে- 

কোন মতেই সেক্ধান্ঠীর নছে। | 

ূ 

শশী শি শাাীশীসপীস্প্পশিসীশীশা টি 7 

প্রত্যেক নাটক ৪ নকেলে দেখিতে পাওয়া | 

ফাইতে্ধ। এই সন্বরা! বা পতিস্বরণার | 
গ্রক্কুতি সহিত রোর্টশিপের (09০৮76৮30) | 

বিলক্ষণ সৌসাদুগ্য আছে। নঙ্গে অতি | 
সত্বরেই যে. মধ্যযুগের গান্ববর্ধাদি বা" | 
হিক্বী ক্রিয়া প্রবর্তিত হইবে, তাহার | 
বলবছ প্রয়াণ এই লক গ্রন্থের বর্ণিক | 

| গ্রপত্্ের গক্ককিই গই 
যে,ভাহা-আতিংবকি দিরংগক্জ হইয়া) পরই | 
রূপে উদ্দাম গি- ও-হূর্ঘম ভারে, মম ৃ 

হ্যীরন্যার দিক বিদিক না৷ যানিয়া কোস | 
রিজে. দৃকৃপ্রত না করিয়া]! প্রেয়ের | 

: নিন হয় শী । 

প্রগ প্রবণচা। 

এক ০০০৮৭ পাপ লী | জবর শশা পপ 



| পোঁৰ, ১২৮৮ সংক্ষিণ্ড সমালোচন। ১ 8৩৬ | 
| বির শাক 

1 রাজস্থানের ইতিবৃত্ত * ১মকাও। আমরা এত দূর অপদার্থ যে, তাহার সেই রি 

মহোদয় উড লাছেখ বিপুর্ী অর্থবায, কারের প্রতি এক বার দৃষ্টিপাতও করি | 

'ছঃসহ পরিশ্রম এবং অনবরত চেষ্ট! করিয়া | না। নিজের সামর্থ্য ও যত্ব নাই, অথচ 

রাঙ্গস্থানের ঘটনাবলি ও বীরাখ্যায়িক। | অন্তর যত ও সামথ্যপ্রহ্ত আত্মস্রবোর | 

গ্রকটন করিয়াছেন । তাহার উদ্যম২৪ | প্রতি চাহিয়াও দেখি না। এই রাজ- | 

অন্নসন্ধিৎসার বিষয় মনে করিলেও, | স্থানের ইতিবৃত্ত বছোতে আমাদের মধ্যে ূ 

আশ্চর্য হইতে হয়। যখন আবার ভাবি, | প্রচারিত হয়, তাহা কি এক্ষণে একাত্ত | 

৷ তিনি এই উদ্যোগ, অর্থব্যর় ও চেষ্টা | প্রার্থনীয় নছে? আমাদিগের ন্বদেশীয় | 

কোন বিদূর বিদেশের জন্য করিয়াছিলেন, | একটা বীরজাতির বিবরণ যাহাতে “আমর! | 
তখন ভীছীকে এক জন মহালোক বলিয়া | সবিশেষ জানিতে পারি,তাহা করা আমা" | 

[জান করিতে হয়। তিনি এই রাজস্থানের | দিগের কর্তব্য নছে? যদি. বিদেশীয় | 

| ইতিবৃত-সঙ্কলন-মানসে কি রণভূমি, কি] বীরজাতির ইতিতিত্বপাঠে কোন ফল 

রাজপ্রাসাদ, কি হিংঅজন্তপূর্ণ ভীষণ | থাকে, তবে সেই ফল যে ম্বদেশীয় বীর- 

অরণ্যানী, কি বিস্তারিত মরুভূমি, | জাতিয় ইতিবৃত্ত-পাঠে দ্বিগুণতর হইবে, 

আবগ্তকমতে সর্ধস্থানেই বিচরণ করিয়া | তাহার আর সংশয় কি? সাধারণ", 

অতীত-আর্ধাবীরগণের কীর্তিকলাপ সমু- | জনগণ-মধ্যে রাজস্কানের ইতিবৃত্ত প্রচার 

বার করিয়াছেন । এজন্য কত স্থানে | করিতে হইলে, টড-প্রণীত রালস্থানের | 

কত বিপদে পড়িরাচিলেন, তাহার আর | বিবরণের পরিপাী অনুবাদ প্রকাশ কর! ৃ 

ইরা নাই। এক এক সময়ে সমন দিন | সর্কপ্রধান কর্তব্য বুগ্ম। এই কর্তব্য" 

| অনাহারে, অনিদ্রা ও কঠোর পরিশ্রমে | রোধে, পূর্বে দুই এক বার উদ্যোগও | 

ূ | নীড়িত হইয়াও, মুহূর্তের জন্য কর্তব্য- | হইয়াছিল, কিন্ত আমর দেখিতে পাই, 

কার্ষ্যে বিশুখ হন নাই। তিনি ইহার | সে লকল উদ্যোগ বিফল হইয়াছে । 

জন শরীরপাত করিয়াছিলেন । সেই | এতদিনের পর রাক্স্থানের ইতিবৃন্ধের 

উদ্যোগের কল__রাজস্থানের ইতিবৃত্ত ] এক খানি সম্পূর্ণ ওসর্বাঙ্গনুন্দর বঙ্গানুবাদ 

ইহা আমাদিগেরই দেশের বিবরণ | হইতেছে দেখির1, যারপর নাই প্রীত | 

যাহা আমাদিগের কর! উচিত ছিল, তাহা! | হইলাম । 
ইহার যতটুকু হিঃশষ অভি- || 

৷ এক জন বিদেশী করছেন । কিন্ত | নিবেশ ও সতর্কতার সহিত অনুশীলন | 

7 রি করিয়া দেখিকাছি, তাঁহাতে আদাদেয় ; 

পরব বিশ্বাস যে, বথাকালে ও বখানিয়মে ] 

যদি ইহা সম্পূর্ণ হয, তাহ! হইলে আসা 
দের একটা মহান অভার বিদুরিত হইবে | 

পি পাপী 

পোস্ত 

রখ চা 

সু পাপ 

সা  শাপাশীশী শিপিতিশী০ শশী 

: * মহাক্া কর্ণেল টড্-প্রধীত রাজস্থানের 

| ইতিবৃত্ত হইতে সন্কলিত। কলিকাতা, শোভা- 
| বাজার »৮ নং গ্রে ্রট শব্বকক্রম কার্যালয় 

| হইতে উ্বরদাকান্ত মিএ কর্তৃক প্রকাশিত ) 



নি টিটি 

ূ [জজ যেকেন আমাদের এত আশার 

ৃ উদয় হইতেছে, তাছান যাথার্থ্য নিয় 

ূ | লিখিত দুইটা কারণ দেখিলেই, সুম্পষ্ট 

| গ্রতীত হইবে £-- 
ূ প্রথমত- শোভাবাজারের বিখ্যাত 

 বি্লাহুরাগী প্রীয়ুক্ক বাবু বরদাকান্ত মি 

ইহার প্রকাশক । বরদা বাবুর নাম 

| শ্রবণ করিলেই, হবীয় মহছাস্মা রাধাকান্ত 
| দেব বাছাছরের প্রসিদ্ধ মহাকোয শবকল- 

॥ জ্রমের দ্বিতীষ্ম সংঙ্থরণ মনে পড়ে। 

£ দাঁধাকাস্ত দেবে বহুবিধ চেষ্টার ফল ও 

& পরম সনের রদ্ব এই মহামঙ্গা অভিধান 

ক্রমে ক্রমে ল়্ পাইবার উপক্রম হইতে 

ছিল, কিন্তু বরদা বাবু বিষ্তর অর্থব্যর 

এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম 

|| শ্বীকারপূর্বক তাহার পুনরুদ্ধার করিয়া 

| জগতের উপকার সাধন করিয়াছেন, 

ঘলিতে পারা যাঁয়। যাহ! দ্বারা সেরূপ 

গুরুতর কার্ধ্য সম্পম হইয়াছে, রা- 

স্থানের ইতিবৃত্ত তাহায় উদ্যমে সম্পূর্ণাব- 
[| যব হইয়া যে প্রচারিত হইবে, তদ্দিযন্ে 

ৃ আমাদের সংশয় নাই। তিনি ইহার 

| বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াছেন-__“রাজ- 

|| কানের প্রথম-সংস্করণের লভ্যাংশ সাধা- 
| রখের কোন বিশেষ-উপফার-সাধনার্থ 

আজি 

পৌধ) ১২৮৮। | 

করিবেন, তাহা আমর! একান্ত আশ! | 
করিতেছি। দেশের একটা অনন্ত কীরি 
রহিয়! যায়, অথচ শ্বজাতির ফোন নু 
কোন মহোপকার সাধিত হয়, ইহাতে | 

জানুকুলা দান করিতে বোধ হয়, কোন 

স্বদেশছিতৈধী সন্ধায় ব্যকিই উদানীন : 
থাকিবন না। 

ছ্িতীয়ত--ইহার সম্কলনে সঙ্কলয়িতার 

অনেক পাণ্ডিত্য ও গ্রচুর গবেষণার পরি- 

চয় পাওরা যাইতেছে । তিনি উড 

প্রণীত রাজস্থানের কেবল অস্থবাদ 

করিতেছেন না| টড. সাহেব যে অসা- 

ধারণ পাণ্ডিন্্য ও অনুসন্ষিংসা-সহকারে 

রাজপুতজাতির উৎপতি-নির্ণয় করিয়া 

পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রধান শ্রধান 

জাতির সহিত তাহাদের মমন্বয় সাধন 

করিয়াছেন, সংস্ৃত-শাঙ্ত্রে তাহার অধ্ধি- 

কার না থাকাতে, অনেক হলে তাহা 

অস্ফুট রহিয়! গিয়াছে, এবং স্কানে স্থানে 
পুরাণোক্ত ঘটনাবলির সহিত তঙ্ার 

মতের অনৈক্য ও নান-ভ্রম-প্রমাদাদিও 
পরিদৃ্ট হইয়া থাকে। সমালোচ্য 
গ্রশ্থের সন্ধলর়িতা সে সকল ভ্রম সংশোধন 

২০ পেশ সপ তির» 5 পি শিশিশশীশ্টি নিশি 

শী? শীত লিন এটা পা 

মত পপি আপা 

আর জজ 

পপ পপ ০৯৮ পপ পা সন 

পি রী 

স্পা পি 

০ পাপ আপ পা উজ পাস ০ হর্স 

এবং অসম্পূর্ণভা নিরাকরণ করিয়া গ্রস্থকে | 
মম্পূর্ণ্ধপে বিশদ করিয়া দিতেছেন। 

প্রমাণন্বরূপ সিদ্ধ পুরাণাধলি হইতে ূ ব্য়িত হইবে ।” ইহাতে তাহার প্রতি 
আমাদের বিশ্বার দৃঢ়তর হইতেছে; কিন্ত । প্রীয়ই সংস্কৃত“ঞ্লোক টাকায় প্রকটিত 

1 তিনি বদি কাহার হিতৈষণার বিষয় স্পষ্ট ; হইতেছে । এই সকল মহামূল্য টাকা 
প্রকাশ করিয়! ধলিতেন, তাহা হইলে | দ্বারা টভ্ের প্রাজপুত-জাতির ইতিবৃত্তে” | 

[বড় ভাল হইত । যাহা হউক, লত্য চির ারটারনি। এবং রাজ- | 
দি কে ৭ ফন সাধন স্থানের তাবিক মৌন আর এক | 

টক ২ সপ শাসিত পি পপি শা পিতা 

শি আপা পিপিপি জীন পা 

টি 



পি 

পৌষ, ১২৮৮ সংক্ষিপ্ত সম্গালোচন | | ৪৬৫ 1 
আরা উজ সি 

টারারারররারযাসতন এরা 

। নুস্তন শোভ| ধারণ করিয়াছে। ঠাছার র না, ভ্রমর শব্দে দুইটা 'রকার আছে। ||: 

| রচনা সাধারণত প্রাঞ্জল ও ₹তেদগ্থিনী । | £স্থিরেফা-পদে কবিত্বের চক্ষে দেখিতায | ! 

'বৈনূপ প্রকরণে গুরুতর বিষয় সকল | কিছুই নাই) প্রভাত তাহাতে নৈক্সাক্সিকের 3: 

। লিখিতে হয়, তদম্ুসারেই লিখিত | দৃষ্টি জাক্ষ-ল্যমান । ূ 

হইতেছে । সাহারা উভয়ে যে ভরত | মন্গসংহিতা ও তখ্সমালোচনের | 

গ্রহণ করিয়াছেন, আমর! স্কীন্তঃকরণে প্রারস্ত ধিলক্ষণ আড়ম্বর-ময় । অপরিপন্ | 

প্রার্থনা করি, বেন অক্ষত-শরীর থাকিয়া! কয়েকটা মতও ইছাতে স্থান পাইয়াছে। | 

স্থচারুরূপে তাহার উদ্যাপন করিতে | যথা-(১) আর্্যগণের ইতিহাসের স্ত।। | 

সক্ষম হন। পরিণেষে '্যদেশীর ত্রাত্ | _-(২) মন্ুসংহিতাঁয় বেদের অনুকুল ভিন্ন | 

গ্রণের প্রতি আবাদের অনুরোধ, | প্রতিকূল মত দৃষ্ট হয় না1--(৩) নাট্যালয়- ৃ 

তাহথার। যেন রামায়ণ ও মহাভারতের | সন্বদ্ধে উগ্র মত;--ইত্যাদি। | 

ন্যাম এই পবিত্র রাঙ্ষস্থানের ইতিবৃত্ত অনেক ভারতীয়, অন্ধ-দেশহিটতুষিতায় | 

প্রতি গৃহে এক এক খানি রক্ষা করেন। : দুগ্ধ হইয়া গ্রমাণ করিতে অগ্রলর হন | 

আচার্ধ্য (মাসিক -প্রবদ্ধ'পঞ্জ) ১ম ৃ আর্ধ্যগ্রণের ইতিহাস ছিল । গ্রীযুক্ত হুরেন্র | 

ঘও_১ হইতে ৮ সংখা । পত্রিকার | নাখ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ষ্ঠাহার “ ০% ঠা, ! 

নামকরণ আমাদের মতে প্রগল্ভতা- 9৮5৫ 01 101) 131860/ ” নামক ূ 

| পরিচায়ক। পরিচয়ে' আচাধ্য শব্দের যে | প্রস্তাবে ধম প্রতিপন্ন করিতে চেষ্ট! 

| ব্যাখ্যান দেও! হউক, আচার্থ্য শবের | পাইয়াছেন। কিন্তু হুঃখের বিষয়, তাহার 

সাধারণ অর্থ শিক্ষক 1 পত্রের' নামকরণ ূ মত ও তাহাৰ বর্ণিভু ঘটন। সত্য নহে। ৃ 

সেই জনই আমাদের বিবেচনার সমীচীন | তিনি বলেন, ইন্তিহান পূর্বাকালে রাঙ্গ- | 

হয় নাই। “মনুনংহিত! ও তংসনালোচন।” ; গণের কর্মৃত্বার্দীনে খাকিত এবং দুর্গোপরি 

“জাতি-পরিণাঘ ও ভাব্বিন (ভার্উইন্) | নীলপীঠ” নামক গুপ্র-সথানে* রঙ্গিতত 

সাহেব” “বৌন্ধদর্শন” প্রত্থতি প্রস্তাব- রাজগ্রণ কোন-যুদ্ধে অন্য রজা : 

ূ 

চপ 

স্পা 

সুস্থ 

স্্প্প্প্যস- স্ শপ তম 

গণি কোন না কোন উচ্চ শ্রের্নীর | কর্ভুক পরাজিত হইলে, ধন-সম্পত্তির সঙ্গে 

বঙ্গীয়-দামরিক-পিকায়  ভঙ্গী-বিশেষে | উক্ত গ্রস্থও নুষ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ েত। 

বাহির হইয়াছিল বটে, ।কিন্ব আচার্য্ের | বর্ণনাটা শুনিতে শ্রীতিকর' বটে, কিন্ত: 

লেখকগণ ্বাধীন-ভার্বেও নিজ-চেষ্টার | জিজ্ঞাসা করি, করেন বাবুকোগা এই : 

 ভাহাতে নৃতনত্থ দেখাইতেছেন | “শবধ- | ঘটনা! পাইলেন? এ সন্ধে ” সহচর *-. ৰ 

| রহস্ত' সন্দর্ডটা সাধারণত কালই হই- | মম্পাদক এক সার কথা বলিয়াছিলেন:; 

তেছে। “্বিরেক' শবের বুৎপত্তি ঠিক | যে, _অপকষ্ট 'গোপালচম্পু, প্রত্ৃতি রথ: 

| হয়নাই । ভ্রমরের নাম দ্বিরেফ কেন? | সাগ্রহে রক্ষিত হইয়াছে, আর কেধল 
রি... 

্ধ 

সপ, স্পা 



ৰ ৪৩ £' 

। ইতিহাসগুলিই নির্বাচন করিয়া নষ্ট করা 
হইয়াছে? ভাল, শ্বতস্থ রাজা না: ছয়, 

ৃ বৈরিতা-সাধনার্থে ইতিহাসল্ষ্টকরিতেন। 

কাপিল সুত্র যপন আব্তিক-সমাজে 

ৃ কুঠারাঘাত করিতে লাগিল, তখন ত 

| আস্তিকের মনে করিলে, তাহার ধ্বংস 
| করিতে পারিতেন। যখন অন্তধিচ্ছেদে 

 তাৎকালিক-সমাজে নান্তিক গ্রন্থ অচল ও 
( অটল:ভাবে যত্ে রক্ষিত হইয়াছে, ' তখন 
যাহ! দেশের ভক্তি ও আদরের বস্তু, 
যাহ! দেশের মুপোজ্ঞ।ল পদার্থ, তাহ! 

( সমূলে দেশ হইতে কিব্ুপে উৎপাটিত 
৷ হইতে পারে? | 
|. খখেদের ১ম ও ৯ম মণ্ডুলে বর্ণিত 

কষত্রিয়বর্ণ কাক্ষীবৎ রাজ! যন, অধ্যাপন 

ও প্রতিগ্রহ কার্ধ্যে ব্যাপূত থাকিতেন। 

মন্ু কিন্ত ইহার বিপরীত ব্যবস্থা দেন। 
| তিনি ব্রাঙ্গণেতর বর্দের উক্ত ক্রিয়ার 

অধিকার দেন নাই। মনু বেদবিরোধী 

| কিনা, এততসম্বন্ধে আর্ধাদর্শন ১ম ভাগ, 

রী ১ ২৮১ ল পপ স্পা পপি সস সপ 

আর্ধ্যবর্শন 1 পৌফ) ১২৮৮ । 
যশ পিস শট শী শে পচ 

৬ঠ মংখ্যায় “বেদের ইতিবৃত্ত ও প্রক্কৃতি” | 
প্রস্তাব দেখিলেই, ত্রান্বি অপনোদিত | 
হইবে। . ] 

রজনৃমি-সন্ব্ধে স্বতন্তরভাবে আলো- | 

চন1 করিবার ইচ্ছা! রছিন। কেন না, 

রঙ্গভূমির ভদ্রাভত্-অবস্থার উপরে দেশের | 
ভদ্রাভদ্র অবস্থ| নির্ভর করিতেছে ॥ | 
হতরাঁং বিষরটী যার গর নাই গুরতম। |. 

মফঃস্বলের সুদ্রাস্কণ কেবল সংবাদ- | 
পত্রের পক্ষে মার্জনীয় । সংবাদ-পত্রের | 
মধ্যে 'সোমপ্রকাশ? 'সাধারণী' এডুকেশন ূ 

গেজেট”ভারতমিহির? ও “চারুবার্তী' এবং | 

সাময়িক-পন্রের মধ্যে €বান্ধবের' মুদ্রা" | 

কার্ধা সুন্দর । মুদ্রণের উন্নতি. করিলে, 

“আচার্য? ভদ্র-সমাজের আদরণীয় হইবে। 

আমর! নাতি-তীত্র ও নাতি-মৃছ সমা- 

লোচন করিয়াও দেখিতেছি-_-'আচার্ষ্যে | 
্বাধীন-মত-প্রন্ত, সারগর্ড অনেক বিষয় | 
প্রকটিত হইতেছে । মফংম্বলে এরূপ ; 

পত্র স্থারী হইলেই, সুখের বিষয় । র 

এপাশ শি পাতি 

শপ শত 

স্্ু-্্্ 

০ সপ্ত 
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০০০০০ পার 

* টপ ০ তাপ এ - ্ 

এ দাশ পাস হস ক এ এন ০৭০৫ পিউ ই 
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ই? ॥ ঠা ক 
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1 

| ূ 
| "স্বারত্ব শীসন? এই কথাঞ্তুনিলেইবোধ 

| হয়, অনেকের . ষলেই এক অভূতপূর্ব 

| আনন্দ উদিত হইযে। আর্লএক পাত 

ৃ বৎসরের কিঞিদধিক হইল, আমর! 

| ইংয়াজ-জাতির অধীনে আনিয়া সম্পণ- 

রূপে আত্মশাসনে বঞ্চিত হইয়াছি। 

| অনেকের সংস্ববর আছে যেঃ আমরা 

ৃ যুধলমান রাত্বের কাল হইতে খ্মাত্ম- 

| শাননাধিকার-চ্যুত হইয়াছি ; কিন্ত বস্তত 

| তাহা নছে। মুঘলমানের রাজস্ব ভারতের 
| শিলপায় শিরায় লঞ্চারিত হয় নাই। 

| দিশ্রীতে মুষলষান সম্রাট, শীছলেন লতা, 
নানা প্রদেশে তাছার প্রতিনিধি নিযুক্ত 

| ছিলেন লতা, কিন্তু ভাছাদিগের তাদৃশী 

 কেন্জ্রীকরণী শত্তিল্ বা কেন্জ্রীকরণের 

] তাদৃশ ইচ্ছাই ছিল না। যাহাকে 

| ইংরাজীতে সেপ্টটালিজেশন বলে, 

1 তাহাকেই আমর! বাঙগালাক়্ কেন্দ্রীকরগ 

( বলিলাম। যাহাতে সমস্ত শালি নগঙ্দু, 

মধান্ছ এক পুরুষের হস্তে রক্ষিত হয়। 

| তাহাকেই আমরা -ফেব্দ্রীকরণী শাসন- 

প্রণালী বলি। , অুরিতের প্রখথনকার 

এই মধ্যন্থ পুরুষ র্ সেকেটারী । 

ইনি বিলাতে থাকি] খই বিশাগ 

তারত-সাস্রায়োর শঃসন-ঞ্জু-সকল শ্- 
করে পংহগ্ি করিয়! রাখিযাছেন। 

পু রিনি কু দে বিবি হ্ঃ ঝঁকারেন 
তি পিসী পপ সং পর জপ পা পি রা পাপা জ-শাপসা পল পি বশ পাপী তি বশী পতি ০ পাশ নী 

শা চি সেই ক শর ঠ 

রিতার রর জে শি 
্ে ৮ 

ও রর রঃ 
শব 

মে 

১ 

ও 
্ 

সেক্রেটারী 

্বারস্ত-শাসনপ্রণাসী। 
না বটে, কিন্ত গ্রণালীগত পরিবর্তন ও 
যুক্ধবিগ্রহাদি লমস্তই তীহার অগ্ধ্যতি- 

সাপেক্ষ । ভারতের গবর্ণর-জেনের়েল 
ভারতের মলের জনা, কৌন' "কর 
স্থাপন করিতে গেলেন, তাঁছাতে য্যান$ 
চেষ্টারের ক্ষতি হুয় দেখিয়া ছে, 

অমনি তাহাতে ভিটে! 

দিয়া বর্িলেন। যেখানেই” ইংলগ্ের 
স্বার্থের সহিত ভারতের স্বার্থসংঘর্ধ 
উপস্থিত হন, মেই খানেই তিমি হত্- 
ক্ষেপ করিয়! ইংলিপ-স্ার্থঃক্ষ! করেন? 
ভারতের আভ্যন্তরীণ রকল-বিষয়ের 
প্রভূশক্তিয় কেন ভারতের গবর্ণর-্েনে- 

রেল। তিনি এক! সব কাজ কারয়া | 
উঠিতে পারেন” না বলিয়া গবরণর, || 

লেফ,টেনেঞ্ট গবর্ণর,* কমিশনর, জজ. 
মাঞিস্্রেট, প্রভৃতি দ্বার! সেই যমতত কাজ 
করাইয়া লন। কিন্ত সেই জঞ্চল 

কার্ধের দোষ-গুধাদি-বিচার ও এণালী- 

গত পরিষর্তনাদি রূপ গ্রক্কত শাদনশিতে 1 
নিজের হত্তে রাখেন।* এই 'কে্্রী* | 
করণী শি ইংরাজদিগের হন্যে যেরগ | ূ 

পরিপুষ্ট হইয়াছে, ক্দারু কোন দ্যতির | 

হস্তে সেরূপ হয় নাই। ৃ 

হানবে সময়ে প্রত্যেক আধ 
দার এক একটীক্ষু্র করদ রাজ! ফিয

োস। 

তাহার দেহ বর দিয়া চি য
ান 

সাপ শে 

স্পাপাসপপাপাসীসী 

০ 



ভা 

গ্বান্যন্করীণ সমস্ত বিষয়েই পূর্ণ | আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ 

গ্বার্ীনত। ভোগ করিতেন। দিক প্রজা | করিতেন । পঞ্চারত প্রণালী তাহার 

গণের উপরে তারার নর্বতোমুখী প্রভূত ৰ সিদর্শন। গ্রামের পঞ্চায়তগণ গ্রামের | 

ছিল। তিনি তাহাদিগের দগ্ুযুণ্ডের | দাওয়ানী ও ফৌজদারী সমস্ত মকদ্দমা | 

কর্তা ছিলেন। প্রাণও পর্যান্ত দিবার | নিষ্পন্তি করিয়। দিতেন । কেবল যে সকল র 

তাহার অধিকার ছিল। ইংরেজদিগের | দাঙিনু ফৌদ্দারী মকদ্দমায় তাছাদিগের ূ 
রাজত্ব কালের গ্রারন্ত পর্য্যন্ত বর্ধমান, অধিকার নাই)তাহাই রাজদরবারে যাইত! 

কষ্ণচনগর, নাটোর, পুটিয়া, বিষুপুর | গ্রামের চৌকিদার পুলিসের কাজ 

্রস্থতি স্থানের জমিদারগণের এই | করিত,এবং সতত পঞ্চায়তের আল্গান্বন্তা। 
' অধিকার ছিল। এক এক জনের 'অবীনে হয়! থাকিত। চৌকিদ'বের বেতন 

ছুই একটা করিয়া কলা ছিল। সেই | রাজাকে চৌকিদারী আইন ভারী করির। 
৷ সমন্ত প্রদেশের দাওয়ানী, ফৌজদারী | প্রজাগণের নিকট হতে আদায় করিয়া 

ূ 

্ 
|] 

ও রাঙ্গছ্বসংক্রাস্ত যাবতীয় বিষয়ে | দিতে হইত না। প্রঙ্গারা পঞ্চায়তের 

( কাহাদিগের পুরণ স্বাধীনতা ছিল । নবাব | হুকুমে আপন হইতে তাহ! প্রদান 

এই সকল কর আদায় করিয়! দিল্লীর | করিত। রঃ্জ্লাকে গ্রামের রাস্তাঘাট ও 
দরবারে পাঠাইতেন মাত্র। জমিদারের! | বিদ।ালয়ার্দির জন্য পথকর ও শিক্ষাকর 

| শুদ্ধ কর দিতেন, এন্ধপ নহে) প্রয়োজন প্রভৃতি নিপ্ধারিত করিয়া রান্তাঘাট ! 

| হইলে, নবাব ও স্টক টৈন্য দিয়াও ; প্রাস্তত ও বিদ্যালয়াি সংস্বাপন করিতে 

লাহাযা করিতেন। এই প্রণালীর | হইত না। গ্রামের লোকেই আপন! 

সহিহ ইউরো পীর অতীত সামন্ত-তাস্ত্রিক | হইতে আপন আপন অবস্থানুসারে ওই ; 

গ্রণালীর ( 608] 39607) ) অনেক ; নকল কার্ষের জন্য কিছু কিছু করিয় ৰ 

[| সাডৃশ্য আছে। সামন্ত-তন্ত্রে যেষন | টাদ। দিতেন। তাহাতেই এই সকল | 
লামৃস্তের! ( 89:০95 ) ছূর্গ নির্মাণ ও | বিষয় লুচারুত্গে সম্পন্ন হইত। প্রক্কত ? 

|| স্থায়ী যেন! রাখিতে পারিতেন, জমিদার- | প্রস্তাবে এক একটা পদ্দীপমাঁজ এক 

গণ সেইরূপ পারিতেন। .প্রাচীন | একটী ক্ষুপ্র সাধারণতন্ত্-স্বূপ ছিল। ||. 

জমিদারগণের, পরিখা প্রাকার-পরি- এক্ষণে লর্ড র্িপর্গ যে য়ে বিষয় স্থটনীয় | 
থে্টিত পুরী সকর্ণ আজও কিরৎ পরি- | বোর্ডের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন, পন্লী- [ 
মাখে তাছার পাক্ষ প্রদান করিতেছে । | সমাজ তাহ! অপেক্ষাও অনেক বিষয় | 

এই লমরে শুদ্ধ যে জধিলারগণুই | আপনার্দগিগের আন্বত রাখিয়াছিলেন?" 
আভানরীণ পকল বিষয়ে স্বাধীন ছিগেন | সকলে.জুনির। আশ্চর্য্য হইখেন যে,দঙষস্ত | 
পু জারাওশাপরআপনারাদে মুষং পীর জক্ালে অনি ব্য | সারারাত... অপ ক 
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মংখ্যক দারাধিকার-বিষঞ্চক মকদ্দমাই | প্রজাবিগরধ ঘটে নাই। অধীনভার | 

সুবলমান দাওয়ানী আদালতে রুষু বর্মন্তদ বস্তণ সহা করে মাই বলিয়াই, ; 

এট পল্লীসমাক্ বিকে্্রীকহণ-গ্রণালীর | ইংরাজ কেন্দ্রীকরণ শক্তির নিকটে সে 

চরম নিদর্শন ॥ বাহাকে ইংরাজীতে | বালি বাধ ভাজিয়। গিয়াছে । এক্ষণে 
ডিসেপ্টালিজেশন বলে, তাঁহাকেই | সে পঞ্চায়ত নাই, মে পলীসমাজ নাই। 
আমর! বিকেম্ত্রীকরণ-প্রণালী বলিলাম। | মুধলমান রাজত্বের ডয় সান শতার্ধীতে 
রাজ্যের অংশ সকলকে কেন্ত্রস্থ প্রতু- | বাত! অটুট ছিল, ইংরাজ রাতের এক 
শক্তির অধীনত! হইতে বিচুঃত করাকে | শত বৎসরে তাছার চিষ্ুমারর নাই। 
বিকেন্ত্রীকরণ-প্রণালী কছে। ভারতের | এখন নুতন পঞ্চ গঠিত হইতেছে, 

প্রতি পল্লী কেব্র-ঢাত হইয়া কু ক্ষ: বটে, কিন্ত*সে বিভন্বনা-মা । ভাজ! 
সাধারণতন্ত্রে পরিণত ছইয়াছিল। | যঠ সঙ্ভজ, গড়া ভত সহজ নছে। যে 

ভারতীয় .পল্লী-সমাজেব সহত রসীয় ূ গ্রালীন সুন্দর ্বাযগ্তশাসনপ্রণালীসৌধ 

| নাগরিক সগাজের উৎকৃষ্ট তুলনা হুঠতে ূ ভাঙ্গিয়া ইংরাজ চুরমার 'কদিয়াছেন, 

র পারে। রুগলিয়ার প্রন্তোক মিউনিপ্রি- : আক্গ হিনি ভ্াহা গড়িতে বনিয়াছেন। 

ূ 

ূ 

৯ ১০১৩ 

পালিটাকে এক এক্টটী নাগরিক সমাজ ; মনুর সময়ের পর্ব হইতে ও থে ভরে 

বলিয়! উল্লেখ করিলাম । প্রত্যেক | গ্বায়তত শামনপ্রণালা প্রচপিত ছিল, 
| রি ্্ 

: কুসীয় মিউনিলিপালিটা আভান্তরীণ | আজ কোন ০৯৮ন ইরা সেই ভারতের 

স্বাধীন। দম্াট, দ্র্দান্ত হউন, সাধু? সম্পূণ অযোগা বলির) নির্দেশ করিতে ও 

 তউন্, মিউনিলিপালিটার তাহাতে কোন । কুট্টিঠনতেন। উত্ভার কাবগ, ফাছাদ্তিগর 
ক্ষতি বৃদ্ধ নাই। মিউনিসিপলিউীহ | ভারতের পুারত্তে পূর্ণ অনভিজ্ঞ ১11 

নঙ্গে সম্রাটের ফোন সাক্ষাৎ) সম্বন্ধ । ইংরাজ-বাজন্ের পুর্বে কোন প্রত্শজজিজ 

| নাষঈট গার আপন আপন কর ! ভারতে সর্ধাীন গ্মার্ধিপত্য স্থাপন 

ধার্ধয ও আপন আঃ খাইন গ্রন্থ ত 

|| করিয়া আপন আপর্ন রাজত্ব চালাইয়! 

| থাকেন। এই জনাই রুণীর সপ্রাটগণের 

কোন হিন্দু 'সমাটঞ্ ভ়িতের সর্ব 

চিরস্থারিনী গ্রভৃত1 বংস্থাগন করিতে 
০০৪ ঠা টা ্প২০ি প উপ, ল্প্ এ প . -স ৭ জপ 

ঘটেনা। এই জনাই তারতে মুবলষান- ন1। তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল, বাণ 

| লাযা্যকালে রী সিল সম্মেও 8811 ভারতে কার তিন 

| যা, ১২৮৮), স্বায়তশাসনপ্রণালী | 8৩৯] 
রা 

সকল বিষয়েই সম্রাট হইতে সম্পূর্ণ ! অধিবাদিপুর্টাকে স্থায়স্-শারনপ্রণালীর | 

করিতে পারে নাই। ছিন্দু-রাজনক্কালে ও ] 

| কু্ি্যিহ অভ্যাচার সন্বেও রাষ্্রবিপ্রব | পারেন নাই । তীছায় লক্ষ & তাছা ছিল, 

| হইয়াছিল? তাহার একমাত কারণ | প্রজার! প্রশান্ত ছিল। কিন্ত একখে | 

এই পল্লীননাঞ্জ । দে পরীম্বাতন্ব্য কোথায়? প্রচণ্ড | 

হিপ শপাসপীলিট আজান পারত তি টিকা লি আও ওত 

গ্রাস 3 
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| নাই--সকল ক্ষুদ্র রাজার দুখ দিব! 
| এই কথ! বাহির করিয়া লইকার জন্যই 
ৰ 

ূ 
ূ 
ূ 
| 

র 

রাজাকে স্ব স্ব 

র 

॥ তিনি দিখিজয়ে প্রবৃত হইতেন; পরাজিত 
রাজা সকলে চিরস্থারিনী প্রভূত 

| সংস্থংপন করিবার জন্য নছে। যেষে 

| ক্ষুদ্র রাজা বৈতনী বৃত্তি অবলম্বন 

করিতেন, দিগ্রিজয়ী সাট, মেই তেই 
স্থানে আঅবিচলিত 

রাখিতেন। বাহার প্রতিকূলাচরণ 

| করিতেন, তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত 
ৃ 

ূ করিতেন । 

| 
ৃ 

ৃ 
ূ 
ৰ ূ 

করিয়া তাহার্দিগের পিংহাসনে অপর 

লোককে বসাইতেন। সে রাজ্য অটুট 
। খাকিত, রাজ। পরিবর্তিত হইতেন মাত্র । 
অনেক সময় সম্রাট, অর্থমেধীর থোটক 

পাঠ।ইয়ই। নিজের প্রতাপ পরীক্ষা 
সেই ঘোটকের কপালে 

জয়-পতাকা বাধা থাকিত। যদ্দি কেহ 

৷ মেই ঘোটক ধরিত,তাহ। হইলেই তাহার 

| স্থিত যুদ্ধ হইত। ঘোটকের শলাটে এই 
স্পঞ্ধার. কথ! লেখা থাকিত যে, অমুক 

সঞ্াট, এই দ্দিশ্বিজয়ী ঘোটক ছাড়িয়। 
দিয়াছেন। যদি পৃথিবীতে কেহ সংগ্রামে 

াহার লমকক্ষ থাকেন, ত এই অশ্ব 
ধর্ণন। যদি কেহ সাহস করিয়া মেই 

| ঘোটক না! ধন্ধিত, তাহা! হইলেই তিনি 
| সমাট প্যলিয়। “বীক্কত হইতেন। যদি 
ূ কেহ ধরিতেন, সংগ্রামে তাহাকে পরাস্ত 

| করিতে পারিলেই, তিনি স্জাট, বলিয়া 

সূ অভিহিত হুইতেন। এইরূণে কত শত 
8 সম্রাট,ভারতে আধিপত্য স্থাপন করি? 

সুবৃদিরাছেন, সেই সঙ্গে ক কত -রাজোর | 

৮ সস সর শিক 

'মাঘ, ১২৮৮ । 

রাজ! পরিবর্তিত হুইগ্াছেন,। তথাশি 

পদ্রীনমাজের শ্বাতন্ত্রের কোন ব্যাখাত ) 
ঘটিত হুয় নাই। সে সকল ক্ষুত্র 

সাধারগতন্ত্রগুলি নিবিষ্-চি তব আপন | 

আপন আত্যন্তরীণ-উদ্নতিসাধনে নিষগ্ন 

থাকিত। মাথার উপর দিয়া কত মেঘ | 

চগিয়! 'গিয়াছে, অথচ সে গুণির গাত্র 

স্পর্শ করে নাই। যেপল্লীসমা-যূপ স্ত্ত- 
শ্রেণীর উপরে ভারত-সঞ্জাজ্যের ছাদ | 
সংন্যন্ত ছিল, হিন্দু মুসলমান উভর়-রাজত্ব- 

কালেই সে ততস্ত-শ্রেণীর উপরে হাত পড়ে 

নাই। সে পাক গাখনী ভাঙ্গিবার 

কাহারও সাধ হয় নাই। এইজন্যে | 
এত বার ছাদ পরিবর্ধিত হওয়াতে ও, 

ভারত-সান্রাত্য-সৌধের দৃঢ়তা বা সৌন্দর্য) | 
বিনষ্ট হয় নাঁই। পরিবর্তনে গরজাবৃন্দের 
আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিশেষ পরিবর্ভীন | 
ঘটে নাই। স্ুর্ধ্যবংশ, চক্ত্রবংশ, পালবংশ 

পাঠানবংশ, মোগলবংশ প্রভৃতি কত 

রাজবংশ অভার্দিত হইয়া কালে অস্ত্রমিত | 

হইয়াছে। এইরূপে ভারত-্সাম্রাপ্য- | 

ষৌধের কত বার ছাদ পরিবর্তিত হইয়াছে, | 
কিন্ত দে মৌধের গল্জীসমাজ-রূপ স্তত্ত- | 

শ্রেণী বরাবর একই ভাবে চলিয়া আসিতে-| 
ছিল; এমন সময়ে সে প্রকাণ্ড সৌধ | 
ইংরাঝের ছাতে- পড়িল প্রতাপান্থিত | 

রাজের চগ্গে পন্লীনমাজ শুল-স্বরূপ ্ 

হইয়া উঠিল। তিনি সে হুদার ও ছু | 
স্তস্তয়াজি একটী একটী কগিয়া সমস্ত | 
ভাঙ্গিযা. ফেলিলেন এবং পাঞ্ছে সে | 

ূ গকাঞি ) ছা ৃ তাদিযা পড়ে, এই ভয়ে | 



মাথ, ১২৮৮। ' 
হাত পাকলে 

চাড়া দিয়া তাহা রক্ষ। করিক্তে লাগিলেন । 

আঙ্গ এক শত বতমরের কিঞঝিদধিক 

তারত-মান্্রাজা-সৌধের প্রকাণ্ড ছাদ 

এই চাড়ার* উপরে রহিয়াছে। বলা 

বাহুলা ঘে,ইংরাজ সাঙিন.ই মই চান়্ী।। 

একশত বৎমনের পর, আজ বিজ্ঞ রিপণ 

বুঝিয়াছেন--এরপ ক্ষীণ চাড়ার উপচর 

এরপ প্রক্কাণ্ড ছাদ বেশী দিন থাকিতে 

পারে না । ভাই আন্গ তিনি ভারতবাঁসী- 

দিগকে শ্বায়ত-শাসনপ্রণালী দিতে উদাত 

হইয়াছেন। যে আভাস্তরীণ পূর্ণ স্বাধীনত। 
ইংরাজজাতি ভারতবামীর হত্ত হইতে 
কাড়িয়া লইয়াছিলেন) আজ মহামতি 

1 লর্ড গরিপণ তাহার কিয়দংশ তাহাদিগকে 

ফিরাইয়! দিতে কৃতপক্কল্ল হুইয়াছেন। 
| তাই আঙ্গ তিনি প্রতি জেলায় এক একটা 

ূ প্রাদেশিক সমিতি নিষ্মাণ করিতে হইচ্ছ। 

| করিয়াছেন। কিস্কু এই নগর-সমা্- 
ৃ গুলিকে পন্লীনমালেশ্ ন্যার সব্বাগগ-নুন্দ: 

। করা আপাতত লর্ড রিপণের "অভিপ্রায় নয়। 
| পল্লীলমাের যেমন সকল-বিষয়েই স্বাতস্ত্ 
| ছিল, এই নগর-সমাজ-গুলির সেরূপ 

| স্বাতন্ত্রা থাকিবে ন1। আপাতত এই নঞরর- 

| সমাজের হস্তে অতি সামান্য ভারই অর্পিত 
হইতেছে। রথ্যাকর, পুর্বকর লইয়! 

ইহার] রাস্তা! খাট ও অঁটালিকাদি নির্বাণ 

করাইছে পারিবেন, রঃ ভিস্পেনৃসেরী, 

| হাসপাতাল ও বিদ্যালয়াদির পরিদর্শন ও 

| আর-বায়াদির সংযমন করিতে পারিবেন। 

পলীসমাজ যে সকল অধিকার ভোগ 

নি নট সপ ২ 

পেস 

1 

ূ 
| 
| 
ৃ 

তক রা 

_২৯ ২ ১ সিপীপী। শি ০ 

স্বায়ত-শাসন প্রণালী । 

ূ করিয়াছিল; তাহার সহিত ভুলনায় ইহ! 
সত এপ তিল শপ সপ পপ 

যখসামানা নাত্র। অথাপি অনেক ইংরাজ | 

বলিতেছেন, দেশীয়ের। অধিকারের মন্্বাব- ূ 

হার কর্দিতে পারিবে না। উহার অর্থ 
আমর বুঝিতে পারি না । যাহ জউক, 

যখন লর্ড রিপণ মে সমন্ত আপতি গুন 

করিয়। প্রাদেশিক মমাঙ্গ নকল সংস্থাপন | 
করিতে কৃতসন্কল্প হষ্টয়াছেন, তখন কি | 
উপায়ে তাহার সক্ষল্ল লিদ্ধ হয়, তদ্িষয়ে 
আমাদিগের সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতে হটবে। | 

এঠ সঙ্কল-সিন্ধর প্রধান উপায় | 
উপযুক সভা নির্বাচন । ইহা অভি] 
ছরছ ব্যাথার? পল্লীলমাঞ্জ যখন পুর্ণা- | 
বয়খ ছিল, "তখন সভা-নির্বাচন কর | 
তত ছুরূগ হাপার ছিলনা। তখন প্রতি | 
গ্রামে গ্রামে আত্ম-ভার-বহন-ক্ষম অনেষ্ক, 
০োক পাশয়া যাইত। তখন নিজের 
থা ওয় দাওয়1৮9 পরিবার প্রতিপালন 

কর] ভিন্ন মানুষে গীবনের মহততর লক্ষ) 

আছে) উহা ভার্সববার লোক প্রতি! 
গ্রামেই প[ওয়া? যাইস্জ। তখন গ্রামের 

মণ্ডলের নিজ শি পাগ্গিবাপিক ও 
বৈষয়িক কার্য মম্পাদন করিয়া, দিবমের | 

কিয়দংশ গ্রামা-বিষয়ে অতিবাহিত করা 

কর্তৃধ্য মনে করিতেন। তখন পরহধি'তপ্ৰতে। 
উতৎ্সগগীক ত-প্রাণ লোক এধু'জিরৌ, প্রতি | 

গ্রামেই দুই একটী করিয়া পাওয়। যাইত । ূ 

তখন নিজদ্থার্থ পর্ার্জের জন্য বলি | 
দিতে পারেন, কপ লোক ভারতে অ্গীক, | 

ঘটন। বলিয়া বিবেচিত হইত না। কিন্ত | 
মে সৌভাগ্যের দিন এখন চলিয়া | 
গিক্কান্ছে। ভারতের জুবকুর্য্োের সঙ্গে | 

পপ এসি 

রাগস্প্্ শ্ড 



তাজা 

ৃ 
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| 

শপ 

সস স্ 

স্থলে অধুন] যে নব পঞ্চায়তগগ্রতিষ্টাপিত | 

ৰ 

সমস 

৪৪২ আধ্যদর্শন | মাঘ, ১২৮৮ । 

মে সকল শ্ভকমল নিমীলিত হইয়াছে । | সাধনের স্কন্য পুলিলের দক্গে ছাদাতা 

যাক! গিয়াছে, তাহার আন্দোলন ভাল, | রাখে, তাহারাই প্রায় নির্ববাচিত ভয়।, 
কিন্ত তাছার অনু/শাচন। বৃথা । শুতরাং ূ লুতরাং বর্তমান পঞ্চায়ত-প্রধানত্বের 

যাহ! গিয়াছে, সংক্ষেপে ভাহার আলো. | পরিচারক নহে । কোন. কোন স্থানে 
চন করিয়া কি হইতে পারে, আমর! | এ্রক্নীপও খণ্টি যে, সন্ত্বান্ত লোকের উপরে | 

তাহার মীমাংসায় প্রবুন হঈলাম। এই কাজের'ভার দিতে চাহিলে ও তাহার! 

ইংরাজের। আপনাদ্িগের ভুল বুঝিতে | লইতে চান না। ইহার দুইটা কারণ 

পারিয়া পুর্ব হইতেই স্বায়ভত-শাসন- র আছে) প্রথম কারণ এই থে, ইহা" 

গ্রথালীর শ্বাত্রপাত করিয়াছিলেন। ৷ দিগের উপরে ষে কার্দাভার নাস হয়, 
মিউশিনিপালিটী বা নাগরিক সমাজ ও । তাঁচা অঠি সামান্য, ও সামানালোকের 
আধুনিক গ্রাম পঞ্চায়ত তাহার নিদর্শন) ূ সাধা; স্তরাং এ কানে অর্থের আশাও 
কিন্ত এই ছুটটাই পুরা-প্রচলিত স্বায়ন্ত । নাই, মান সন্মেও আশ! নাই। 
শালন-প্রণালীর ছায়ামান্র। নাগরিক: জুতরাং সন্তাস্থ লোকে কিসের আশায় 

থ্ষয় ডি ছেশিক-? ূ থ্যিয় ডিন্ন প্রাছেশিক-বিষয়ে হস্তক্ষেপ | ইহাতে স্বীকৃত হবে? তন্ি্ আর 
ক্ষরিখার অধিকার মিউনিসিপালিটার । একটা গ্রাধান অন্ৰিধা এই যে, চৌকি- 

নাই। তাহার উপরে আবার অতি অল্প-। দ্রারেরা কথয় কথায় তাহাদিগকে 
স্থানেই ইহ! প্রচলিত হইয়াছে । সুভরাং | আদালতে হাজির কবিয়া থাকে। ইহ। 

ইহা দ্বারা জাতি-গত অভীষ্ট সিন্ধ ইইতে | মানী লোকে অতিশয় অবমান মনে 

| 
| 

পারে না। আধার প্রাচীন পঞ্চায়ত- ; করির। থাকেন। এই জন্য ই*চাব! নিজে 
ইছাতে কিছুতেই প্রবিই হইতে চাতেন 

হইয়াছে। তাহ! দ্বারাও এ অভাব পুরণ | ন।। ঘটনাক্রমে যদি দুই একজন 

২ইত্তে পারে না। গ্রতি গ্রামে যে: শ্রবিই& হন, ভীাছারা বাহির হইবার জন্য 
€ 

 পঞ্চায়ত নব প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, ; আাকুলিত হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
নর ; 

। ভাছা গ্রামের মণ্ডল-বছুল নহে। বাহা-! | যে, বর্তমান পঞ্চায়ত-গুলিকে আমরা 

ূ 

| 

দিগকে গ্রামের সক্জলেই প্রধান বলিয়া; ৷ অধুনা-প্রস্তাবিত স্বারতত-শাসনপ্রণালীর 
| জানে, «তাহাদের; হাতে নির্বাচন ন। ূ ভিত্তি-স্বরূপ কারয়া লইভে পারি না। 

থাকায়, সে ধকল লোক ইহাতে বড়, । এক্ষণে আমাদিগের কি কর্তব্য, তদ্ধিষয়ে 

| প্ীবেশ লা করিতে পারেন না। পুধিশ | আমাদের মতামত নিমে ব্যস্ত কর! 

| সরে ॥ নিব্বাচন কার্য প্রায়! যাইগ্ডেছে। 

| পুলিশ দ্বারাই হইয়! থাকে । সুতরাং সেন্রস্ দেভিউল-বা লোক-গণনা বহি 

০০ ০, সপ 

ূ র 

ৃ 

ূ 

ৃ 

স্পা তট পি পিট পি শীট ততশটি 

এ 

ৰ 

ঘর সকল  অভিস্ি-বিশিউ ল্যেক টা নে দেখিলে লারা ব্যইবে, ৪555 কত 
ডিন রা 



| মাঘ ১১৮৮। ৯ স্বাযন্ত-শাদনপ্রণালী। * 88৩ 
পা ওরএাপানার-গনরে 

লোকের বনতি । লোক-ংখা! অন্ধ | নীত* হইতে পারেন। নির্বাচক-মলে, 

*মারে প্রভি গ্রাষের নির্্বাচকের সংখা! | নীত-করণে। * সম্পত্তির প্রভৃতা থাক! 

নির্দিষ্ট করিয়া! দিতে হইবে। গ্রামের | উচিত নহে। তাক) হইলে যোগাত্তাক় 

| প্রত্যেক প্রাধবযস্ক,) লিখন-পঠন-সমূর্থ ক্মবমানন। করা হয় । কারণ, গ্রাষে 

। অধিবাধীকেই এই নির্বাচক প্রনোনীত এমন লোক থাকিতে পারেন, ঘিনি 

। করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে। শম্পশাপী দহেন, অথচ গ্রামের 

। প্রতিগ্রামে এক একটা ফুটো বাক্স চারা | সঞ্লেই তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধ। করেনঃ 

( হইৰে। চৌকিদার ঢোল পিটাইয়া! | মনে করেন । এরপ লেক বাদ 

ঘোষণা করিবে যে অমুক ২ দিনের মধো | পড়িলে, ইঞ্ট-নাশের বিশেষ মস্তাবন1। 

গ্রামের প্রন্চ্যেক প্রাপ্ত-বয়স্ক ও লিখন- | আপাত, গ্রঠি জেলার রাজস্ঠাপীতে 
পঠন-সমর্থ অধিবাসীকে গাছার নাম | একটী করিয়! সামণয়ক শাসন-সমিতি 

ও তাহার মনোনীত প্রতিনিধি নির্বা- | নিযুক্ত করিতে হইবে । এই সাময়িক" 

চকের নাম বিখিয়া সেই বাক্সে | শাসন সমিতির সন নির্বাচনের ভার, 

৷ ফেলিয়া দিতে হইবে । সেই সমক্ষের | ম্যাজিষ্ট্রেট বা মিউনিসিপাল কমিশখনর- 

| মধ্যে ধাহারা নাম লিখিয়! না দিবেন, | গণের »স্ে দিলে চলিবে । এই সাময়িক 

ৰ তাহার] সেবারকার মত নির্ববাচক মনো- | সমিতি স্থির করিবেন, কোন্ কোন্ থান] | 

| নীত করণের অধিকার হইতে বিচ্যুত ছইতে স্থানীয় শাসনু-সমিন্তিতে কত গুলি 

৷ হইবেন। এইদ্পে সংগৃহীত টিকিটের করিয়া সভা সওয়া হইবে। গ্রতোক র 

৷ অধিকাংশে ধাহার নাম পরিদৃ্ হবে, | গ্রামে কয় জন করিয়া নির্বাচক মনোশীত। 

তিনিই সেই গ্রামের নির্বাচক বলিয়া | হইবে, উছাও এই সমিতি স্থির করিয়া 

গৃহীত হুইবেন। যে গ্রামে অধিক দিবেন। £ ৪ 

লোকের বসতি, সে গ্রামের ঠৌকি- | প্রতি থানার এলাকার গ্রাম্য- নি্ধাচ্ক-]. 
| বারের সংখাছুসারে নির্ধাচকের সংখা] গণেশ নামের একটী করিয়] তালিকা | 

| নির্দিষ্ট করিলেও চলিবে | ভোটের | থাকিবে। থানার সব্ ইনৃম্পেক্টর পত্র | 
মংখ্যান্ুসারে পর পর /খুরিয়া অন্তিপ্িক্ত | দ্বারা সে নির্ব্বাচ কগণকে দানাইবেন | 

নির্বাচক মনোনীত “কিরিলেই ' টিক | যে, তাহারা ফোন নির্দিষ্ট দিনের মধো | 
হইবে। ছখব! যদি পদ্রী বিভাগ | ম্বদ্ব নাম ও তীহারা ধাহাকে বিভাগীর ] 
্পষ্ট নির্দিষ্ট থাকে, তাহা হইজে প্রতি | শাদন-লমিতির সত্য মলোনীত করিতে | 

পরীর লোক সংখ্যান্ুনারে এক এক | চাহেন, তীাঞাদিগের নাম লিপিবদ্ধ ূ 

ৰা ততোধিক ্যক্ষি পি চক 'মনো, কিনা পাঠাইয! দ্ন। অইয়ণে | 

পর পপ ১ সপ এ পপ ও এ ৯০ 

০ গপ্পপপপপ্ 

সপ পপর শপ 

[ 

৮ 

পপি: - ৮ ২ পাশা 

শি 

না ং তো 

৷ দিয়া চেকিদার হস্তে প্রেরণ করিতে | এবং সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য বলিয়। |. 

| 



র 

»গনত্রিততভাবে থাকিবে। 

আধাদশন। ৃ মাধ, ১২৮৮ । 

না 

সংগৃগ্ীত কাগজে ধাহাদিগের অনুকূলে ! লওয়ার শক্তি সভাগণের হস্তে রহিল, । 

তখন ইিফেন, ওয়্যার, ত্বাীন, প্রভাতির। | ক্মাধিক ভোট উঠিবে, তাহারাই বিভ'গীয় 

শাসন-মমিতির সভ্য নির্ব্চি হ হইবেন। 

নাগরিক-নির্বাচন* গ্রণালীটীথ গ্রামা 

নির্বাচন- প্রণালীর নান এনুটিত হইবে। 

সমন্ড নগরবাপী 

আবার বিভাগীয় শাসন-সমিহির সভা 

নির্বাচন করিষেন। তাকিম, উকিল, 

মোক্তার, শিক্ষক, মিউনিসপাল কমি- 

শনর ঙ অবৈতনিক মা।জিছ্েট প্রন্ততি 

মকলফেই মনোনীত করার অধিকার 

নাগরিক নির্বাচক*্দিগের হস্তে অনি- 

এছদ্ধিন্ন গবর্ণ- 

ম্বেণ্টের পক্ষ হইতে সমস্ত সভ্য-নংখ্যার 
এক চতুর্থাংশ মাত্র সভ্য বিভাগীয় 
শাসন-সমিতিতে যাইতে পারিবে। 

গবর্ণমেষ্ট দেশীয় কম্মচারিগণের মধ্য 
হইতে সেই সকল প্রতিনিধি সভ। 

মনোনীত করিবেন। এইরূপ নির্বাচিত 

প্রতিনিধি নত।গণ মিলিত হইয়া 
| বিভাগীয় শাসনসমবতপ্ কল্চাপী নি- 

দু করিবেন। 

ূ 

ষে সকল নাগরিক নাই, 
নির্বাচক নিযুক্ত করিবেন, তাহারাই থে দেশের লোকের সহিত ইহাদিগের | ৰ ৃ 

ূ 

নায় উচ্চমন1 ছুই এক জন জেলা- 

ম্যাজিট্রেটকে সভাপতির পদ্দে অভি- 

যিক্ত করায়, কোন বিপদের সম্ভতাধন! 

বরং বলোপচয়ের সম্ভাবন]। 

( যেয়প সহানুভূতি, তাঁহাছে যে ইহার! 
| প্রাথপণে ও একাগ্রচিত্তে দেশের মঙ্গল 

সাধন করিতে চেষ্টা করিবেন, তহ্থিষযয়ে 

আর সনেহনাই। উহার! তাহাদিগের 

ক্ষমতার অপবাবহার করিবেন, তাহা- 
শী ০০ পাপা 

শশা পিপল শী শী সপ পাপ পাস স্পেস শিপ শশী শি ৩ সপ৯ীপি ০ ৯৮০০ 

* শা তি সপ 

দিগের আমুপূর্বিক চরিত্র দেখিয়। 

এরূপ অনুমান হয় না। ইঞ্ারা 'থক 

এক জেলায় এইরপে স্থানীয় শাসন- 

সমিতি সংগঠিত করিয়া, তাহার কার্ধ্য 

অন্য গলায় গিয়া সেই কাজ আরম্ত 

করিতে পারেন। ২৪ পরগণা, হুগলী, 

ব্ধমান, নদীয়1, রাজসাহী, সুরশিদাবাদ, 

শপ 

৷ হৃচাররূপে আরন্ধ করিয় দিয়া আবার- | 

মি ০০ 

ঢাকাস্*এই সাতটী অগ্র-গত জেলায় ৃ 

এইরূপ বৈদেশিক সভাপতি মনোনীত 

সভাপতি, সহকারী : করার আবশ্যকতা না থাকিতে পারে, 
| বঙাপতি, সম্পাঙ্গক, সহকারী দম্পা্ক | কিন্ত অন্যান্য পশ্চান্বপ্া জেল! সকলে 

| প্রস্ততি লমগ্তই তাহারা নির্বাচিত ! এরূপ লোকপ্রিয় ও লোকছিটতিষী ইউ- 

করিবেন। হারা সাধারণত আগনা- । রোপীয় তাগুত মনোনীত হইলে, | 

& যাছিয়া লইস্ডে পারিবেন রধন ক্ষমঙ্ায় 

| দিগের মা 'হইতেই সম্ভাপতি | ইহার] অগ্রগভ' জেলা গুলির সহিত | 

| প্রস্থৃতি মনোনীত করিবেন, কিন্তু ইচ্ছা | শ্রীজই সমকক্ষতা লাত করিতে পারিবে ) 
| হইলে, বাহিয় হছইতেও উচ্চদরের লোক | ইহাদিগের হত্তাবলঘে স্থানীয় শালল- | 

সমিতি কল অচিরকাল-মধ্যে কার্ধা- 

[কগয্যবহার করিলে, শিলা তির ৪৯ আধ স 88৬৪৪৫ 
₹ রী রা 

২৮ 



মাঘ, ১২৮৮1" 

তত্ত পরিপুষ্ট ছয় নাই। আজ সেই 

মকল স্থানের অধিবাসীরা যাহ! তি 

কষ্টে ও শিতাস্ত অনিচ্ছায় করিবে, 

ক্রমে অভ্যাস ধশতঃ ছুই এঁক বৎসরের 

মধ্যে তাহা তাহারা আপনা হইতে ও 

মলের স্ফর্বিত করিতে শিখিষে। গ্লেউ 

অভ'স্টী বদ্ধমূল হুওয়1 পর্য্যস্ত এক জন 

মল্বুৎ চালক চাই। ইংরাজের মত 

মজবুৎ চালক অভি অল্লই দেখিতে 

পাওয়া যাঁয়। দেশীয় চালক হইলে, 

কাক হইবে না, একখ! আমর] বলি না। 

তবে দেশীয় চালক ₹ুইলে, ফল কিঞ্চিৎ 

 বিলগ্বিত হইবে মাত্র। কারণ, আমাদের 

| দেশ এখনও সর্বত্র দেশীয় শাসনকর্তাকে 

ৃ সম্পূর্ণ মানিঠে শিখে নাই। আমর! 

ৰ ছুঃখের সহিত প্রহাক্ষ জীবনে ইহ পদে 

র 

স্পপ্ী পাদাসসি স্পা শট ক শপ মোররালপ ক্ষমা ্্ঞ্বে পক্ষ 

পদে দেখিতেছি। যে পদে ইংরাজ 'অভি- 

| ষিক্ক হইলে আমর যেরূপ ম্মান করি, 

ৃ সেই পর্দে এক জন দেশীয় লোক অভি- 

৷ ধিক্ত হঈলে,আমর! আজও নেরপ সম্মান 

ৃ দিছে শিখি নাই। বৈদেশিক শাসনকর্ত্বাল 

। হুকুম তামিল করিতে আমরা খ্বের্প 

' অগ্রুপদ হট, দেশীয় শাসনকর্তা ছকুম 
সামিল করিতে সেট পরিমাণ লজ্জা 

বোধ করি। এই গ্বীন্চ পতিত জাতির 
প্রস্কতিনিদ্ধ লক্ষণ। যত আমাদের 

[| অধীনতায ত্বণ! জস্মিবে, ততই এই ভাব 
[| সারিতে থাকিবে এবং দিন দিন কিছু 

কিছু সারিতেছে, তাও প্রত্যক্ষ দেখা 

ূ 
। 

ৃ 

ৃ 
ই 

জেলা! নকলে আজও আতিগত ভাব | অথছে, যেখানে এত্বণা এখনও অন্থুরিত 
হয় নাই.।« সেই লেই জেলায় আপাতত 
বৈদেশিক নেতার আবশাকততা আছে। | 
সেই মেই জেলায় বৈদেশিক হচ্ভাবলম্ব |. 

বাহীত লোকে শ্রীপ্র উঠিতে পারিবে না।| 
কিন্ত এরূপ সাঁছায্য যে বেশী দিন গ্রয়ো-. 

তাহ! অথগুনীয় সত্য । | 
কিন্ত আপাতত বৈদেপিক নেতার । 

আবশ্যকত। আছে বলিয়1,আমর1 সেক়প || 

জন হইবে না, 

নেতা চাছি ন1। যিনি প্রভু-শক্তি পাইয়া 
তাহার অযথ] বাবার করিবেন, ঘিনি 

নিঙ্গেব ইচ্ছাই বিধি বলিয়। গ্রচাঁর করি- | 
বেন; যিনি প্রতিবাদ সহিতে নিতাস্ত | 

অক্ষম; অথথ] যিনি প্রতিবাদ করিলে,' | 

প্রতিবাদীর সর্ধনাশ করিতে কৃুত-স্ধর, 

না! আমর] মরিব সেও ভাল, তথাপি । 

এক্সপ নেতার অধীনে থাকিতে চাই ন1। 
যিনি অহর্নিশি মাথায় অন্ুশ মারিবেনঃ 

আমরা এমন মাত চাহি না। যিনি 

লোকের হাঁদয়ে কেবল পদাঘাত করি 

ধেনঃ আমরা এমন কর্থ। চাই না। 

দেশীয়গণের গ্রতি যাহারা নিয়গ্তর পাশৰ 
ব্যবহার করিবেন, তাহাদিগকে আমর] 

চাই না| দেশীর রক পরিপোষিত | 
হইয়াও দেশীর কলাণ*্ভাবিবেন না, | 
এমন শ/সনকর্তা চাই ন1। ফাগাদিগেজ | 

শোণিতে পরিবর্ধিতগ্ধাহীর। ভাহাদিগের: | 
দুঃখে অক্রপাত করিতে জানেন না, 
আমর1 তীকাদিগঞক্ষে চাই ন!। যাছা- | 

দিগকে শাসন করিতে আলিক্সাছেল, | 
| থাইতেছে। কি পশচা্ব নেক গেলা খাহারা তাহাবিগে সবিত মিশিতে থা ৃ 

হি 7 
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তাছাদিগের হু দুঃথে সহানুহৃতি 
প্রকাশ করিতে ঘমর্থ নতেন, আমর! 

ৃ তাহাদিগকে চাই লা। যাহার! বিলাসি- 
তার ক্রোড়ে লালিত হয়, প্রজার 

প্রতি রাজার কর্তবা সুবিয়া যান, আমরা 
তাহাদিগেকে চাই না। ধাহ141 দেশীয়, 
গণকে অপভা, নিগ্রো বা দেবাদাস 

| বলিয়। রণ করেন আমর] তীঠাদ্দিগকে 

চাই না। আমরা সঙশ্র যগ পড়িয়। 
| থাকিব, বুকে হামাগুড়ি দিগা মহত 

ূ বৎসরে উঠিবঃ তবু এপ শাসনকর্ত। 
| চাই না। 

মছেন। ও শ্বজাতি-ছর্গ বলি দিতেও 
পরাম্মুশ নহেন' মদ আমরা সেট দিশ্ব- 

(| প্রেমিধগণের নিকটে মস্তক অবনত ন| 

| করি, ভাঙা €ইলে আমতা পার ও 
ডি | ইংলও রাজণীতি-বিষয়ে জগতে 

[শিক্ষক । ইংলতের নিকটে গাজা তন 

| শাসন-প্রণালী সমস্ত ইউরোপ শাখকে- 

ছেন। ইংপগু রাজনীতি-ব্যিয়ে এক দিন 

অগ্রগামিণী আমেগিকারও দীক্ষাগুক 

ছিলেন। সেই অগদগ,রু ইংলঙেক নিকটে 

| স্কাজ শীতি বিষয়ে শক্ষা লইব, তাহাতে 

| | জ।মাদের লক্ষণ কি? আমর যে ম্বংয়- 

| শাপন-প্রণাশীর আজ আন্দোলন 

ক্করিতেছিশ-ইংলখীয় সাছিত্যই আমা- 
[| দিগকে তছধিধয়ে শিক্ষা দিয়াছে। যে 
| স্বাধীনতার আকাজ্ষ! আমাদের হদরে 

&দিন দিন অস্কুরিত ও পল্গবিত হইতেছে, 

৮ চঃ রর 
রা 

০ ভিতর রভি রজত টিটি 

ও টি রর সর চি 

খধীনতার, আকাজনও ১ 
18 - 

| 
| এ শপ 

ঁ 

রর স্ব মির রা ৪ চি রি 

আর্ধাদর্শন। 

কিছু বাহারা আমাদিগের ! 

হিতের জশা দ্বগাঠিকে ০টাইতেও ভীঠ | 

মাঘ, ১২৮৮। 

ইন্চিহাস আমাদের ভৃদয়ে উদ্দীপিত 

করিরা দিয়াছে । সমস্ত ভাতের 

সমীকরণের ভাব$ আমর! ইংরাজি 

সাহিত্য ও ইংরাজি শাসন-প্রণালী হইতে 
শিথিয়াছি। ভারত বহুদিনের নেতৃত্ব- 

] 

শ্রম ক্লান্ত ভইরা গভীব দিদ্রায় অভিভূত; 
হয় পলড়়াছিলেন। ইংরাপ আলিয়া : 

মে ভারতকে জাগাইয়ু।ছেনঃ জাগাইয়। | 

দেই নিদ্রাণ্িভ্তি 

। শিাইতেছে শিদ্রের 

ভারত পুর্বান্তজিত জ্ঞানরাশি 

গিয়াছিলেন, তাহার স্মঠিনাত্র অপবিস্কট 

দা । 

| 

| বালে জগ যে যে | 

| বিষয়ে অগ্রমূর ₹ইয়াছে১ভাহ। ভারতকে ৰ 

ৰ ,গঞঙ্ীরভায়. 
ৃ ভুলিয়। | ূ : 

| 
ভাবে ভাতার অন্তরে জাগন্জহ ছিল। 

1 ূ ৰ 
যে সপ্পীবন ওঁষতধ ইংবাজ পিজে এত বড় 

হইয়াছেন, 

ধরা ভাহাক্চে মে অগরিমিত জ্ঞান ! 

রাশিব কথাও শ্মাণ করাইয়া দয়াছেন। 

নেই সঞ্জীবন ওুবধ আমা-' 
পগের প্রশিও প্রযুক্ত কবিয়া আমদের: 

মস্তুর আজ প্রকাও জাতীয় জীংনের 
ভাব অনুর্দেত করিয়াছেন। নিদ্রিত 
ছারত আজ একটী প্রক্কাু-জাতিরূপে 
পরিণত হই 

স্বায়ও-শাসন-প্রণ'লী সেই 

জাতীয় সৌধের ভিথিমাহ । থে উংরাক্ের 

কাছে এত শি, এত উপকার 
পাইয়া 

কগিব],. 

২৮ পি শশা তি ২ পিটিশ ভীত লিভ বাশ তপিশিশিপ স্তর 

তচলিল। রিপণ-প্রবধিত । 

ভব্ষা । 

এ ৫০ পা পা) এ পি শি 

০০০ সত 

এস ঈং রাজের কাছে আরও 

কিছু উপকার লইতে ও বাহ] কিছু বাকি 
আছে, তাহা শিখিভে কেন লজ্জা বোধ ৃ 

এই পর্যনথ জখার.পর,নব লেফটেমেন্ট ূ 
শী শেকল শিসপাশাসপলাহা। 
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মাধ, ১২৮৮) 

গবর্ণরের ম্বারত-শাসন্- প্রণালী-সম্বদ্ধে | প্োকের পুর্ণ অভাব বিদ্যমান। হুতরাং। 
মন্তব্য আমাদের হাতে পড়িল। সেই! 

সংঙ্থিপ্ত সমা- 

মাননীয় রিভাস টম্সন্ অর্ক 

' ৪ সভা-নির্ঘাচন-বিষয়ে সম্পন্তিকেই 

| এক 

''্মামবা যেমন প্রাপ্ধুবয়স্ক ও 

খ্যক্িমাত্রন্তই নির্বাচক মনোশীত 

করিবার অধিকীর দিতে চাছি, তিনি 
, সেরূপ না করিয়া ধাঞারা ১০, 

৷ ব1 

১০. 

করব্যরাছেন। 

লিখনক্ষম 

মাক নিয়াম? 

টাক! 

তভোধি$ অগব। 

টাকা বা 

রোড মেস, 

' নির্বাচক বলিয়া ধরিয়া! লইনে ঢাভিভে" 

স্বায়ত্ব-শাসনপ্রণালী। 

স্প পন সা এন 

শি পিস পাপীশাত্প পা শী শপাপাশীশ পপি পি 

স্থানীয় সমিতির সভা মনোনীত করণে 

৷ মন্তব্য সম্বন্ধে মতামন্ত প্রকাশ ন! করিয়। | মে মকল গ্রামের মোটেই ভোট থাকিবে 

৷ এই প্রস্তাবেগ্ধ উপসংহার কর। অনুচিত 

| বিবেচনায় তাহার 

। লোচনায় গ্রবৃত্থ হঈলাম। 

এইরূপে নিব্বঃচকের মংখা], 

এছ কম হইবে যে, ভাহাদিশের দ্বার 
মভা-নিক্বাচক কার্বা সমীচীন ক্ধপে 

সম্পন্ন হইব গা] । দ্বিশীয়ত, ভিনি 

স্থানীয় মনোনীত * হপয়ার যে 

নিয়ম করিয়াছেন তাহাকে ভা পাওয়াই 

ন্ 

গা 

৷ কঠিন হবে! তাহার মতে যিনি 

২৫. টাকা ৭! দিত নি? হো সেও 

৷ অথবা ২০ কা এঃইসেন্স কস দেন, 

ততোধিক লাইসেন্স: 
' ট্যাকন দেন, অথবা যাহাদি:গধ আপ, 

; ৫০* টাকার নান নহে, তাহাদিগক্ষেই 

টাক্মার 

গ্ানীম় হি? সষ্ঠা 

আমর] পলীগাম- 

সথব| ছার স্গাঁয় ১০৯ 

নুন নভেঃ ঠিনিই 

সুহবার 

বানী সং 

টপ্হুশ্। 

শপ পা গ্রামেই 

১*৭ টাকা বা তাহাবিক ছায়ের খেক 

ছেন। নিন্দাচক” মনোনীত করণে, 

জাতিসাধাবণের আঅধকার শ্বীক্কার, 

করিতেছেন না। 

ভাতি-সাধারণের  জ্দয়ে 

করিতেছেন ও সম্পন্তির আদরঞ্কলসিয়। 

1 বিদাার ও বংশমর্ধযাদ'র 'অব্মানন1 

করিতেছেন, তন্থিষয়ে আর সন্দেই নাই। 

ততিম্ন কার্যত তাহ, উদ্দেশ্য সফল 

হইবে না। কারণ, দর্চরে যাহা হউক, 
পল্ভীগ্রামে অতি অললোক্েরই ৫০০, 

টাক বা ততোধিক আয আছে। 

আনা5 

উহাতে তিমি যে: 
' অল্প 

নাত) গন চুন এস আয়ের লোক 
ছুট চারি ঞন প ওয়া যাইত পারে 

বট) কিদ্ক গর্চগ্রামেহ সংখা আতি 

গতরাং স্থাণীয় সখিতিতে 

অধিকাংশ গ্রামরই ভোট থাকিবে না। 

। লেপ্টনেন্ট গবর্ণর লো বের অভাব হবে 
র 

৷ বুঝিতে পারিয়ছিলেন,* এই জন্য 

বলিয়াছেন বে,মল্পভির পরহিমাশন্সাতে 

এক এক বাক্কিকে ছক্গী পুথি পর্যন্ত আট 

দেওয়া যাইবে। স্ৃতরাং -পই দেখা, 

যাঈতেছে যে, ইহা সাধারণ লোকের 

এমন অনেক গ্রামে আছে, যেবানে | নির্বাচিত সমিতি নে, নির্দিউ আয়ের 

. টাকা বা ততোধিক আরের | এ বা 88888 8 
শিট শশী শশী শিশবাশ্ীশীশাশীতী  িশি স্্ি স 

$& 

শপ ৮ শপ পপি শী শিট পিসী পেশি টতটি ১ ও শার্শা শিোশীশিশীশি তি শশী সপোন পাশা শিপ ১ শিপ 

হয়োদশশ-ধলে মুক্রকে। 

খলিভে পার পয) তা 

৪৪৭] 

| 
রর 

॥ 

১ ০ পে পাপ পসপিপত শী শীষ 
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ভিউ উরি অব আব 

|| বলা বাহুল্য যে, এবপ নির্বাচনপ্রণানী 

[0 ও এইরূপে নির্বাচিত সভগণ কখন 

| আতিদাধারখের সহাছৃভৃতি পাইবে না। 
| ছুতরাং লর্ড রিপণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ 

| বিফল হইবে। জাতি-সাধারণকে আত্ম- 
ূ শানন শিখানই লর্ড রিপণের উদ্দেশ্য 

দশ জন জমিদার বা মহাজন তাহ! 

|| শিথিলে, কিহইবে? ইহা! অথগুনীয় 

: ছা শত্য যেসম্পত্তি নির্বাচন-নিয়ামক হইলে 

| অনেক বিদ্বান, উপযুক্ত ও দেশহিতৈধী 
লোক বাদ পড়িয়া যাইবেন। কারণ, 

|| পন্নীগ্রামস্থ অনেক গৃছচ্ছের আয় ৫** 

| টাকার ন্যান হইবে, অথচ তাহাদিগের 

ৰ মধ্যে অনেক যোগা লোক আছেন। 

[এক জন ঞমিদার বা এক জন দোকান- 

|| ধারের আয় হয় তবেশী হইতে পার, 

| কিন্ত অনেক নময়ে তাহাদ্বগকে বিদা- 
বুদ্ধি শূন্য দেখিতে পাওয়া যায়। আপন 

| আপন কাধ্য-নির্ব্বাহোগিযোগী বু'্ধ 
তাহাদিগের নাই, এ কথা' বলি না। 

| দ্িষ্ধ যাজনীতি) অর্থনীতি, শ।সনপ্রণালী 

। প্রভৃতির জটিল প্রশ্ন সকলের মীণাংসা 
| করিতে যে হৃশ্ষ বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহা! 

ূ ] ঠাঙ্াদের সাধারণত নাই ইহাই 
1] আমার বক্তব্য! মধ্যবিত্ত ্ রাঙ্মণ রায়স্থের 

আয় হত ত ৫** টাকার কম হইতে 

পারে, কিন্তু ভীহাধিগের বুদ্ধি সাধারণ 
৫ শুঁখিতি হুপ্ব। ইহাদের মধা হইতেই 
& সাধারণত অমিদার ও ব্যবমাদারগণের 

শা সশা শসা আপ পপ অ+ পপ আস পাশ 

চি ও 

ও 

11: গোমাস্তা, যুদরী, নায়েছ। দাওয়ান 

'ইশসুত্ধি সনোদীতত . হই. খাকেদ। 

৮৫৮৯ এ পম উস এ পপ 
সদ আস 

ইহাদের হয় ভ সম্পত্তি নাই, এবং বেতন 

হয় ত ১*** বা ৫** টাকার নৃযন, কিন্ত 

বুদ্ধিবিদ্যায় উহার মনিবদের প্রভু। 
মনিবগণ ইহাদিগের হস্তে কাষ্ঠপুত্তলীর 
ন্যায় নৃতা' করেন মাত্র। বর্তমান 

নির্বাচনপ্রপালীতে এ সকল লোকের 

আর্ধকাংশই বাদ পড়িবে। এতট্িনর 

পল্লীগ্রামে এমন উচ্চবঃশোস্তব বৃত্তিভোগী | 
যজনোপভীবী বা দীক্ষা গুরু ত্রাঙ্গাণ সকল | 

আছেনঃ যাহারা আজও কাহারও 

দাস্য স্বীকার করেন না), এবং তাছ!- 

দিগের আয়ও বেশী নহে, অথচ দমাঁজে 

তাছাদিগের অলীম প্রতিপত্তি । ত্াহা- 

দিগের এক কথায় যে কাজ হুইবে, 

লক্ষপতি ভেলি তাঁমলী প্রভৃতির লক্ষ 

কথাতে মে কান হইবে না। বণিক 

রাজ এ কথার যাথার্থা হয় ত বুঝিচে 

পারিবেন না। কারণ, তাহাদের দেশে 

অর্থেরই গৌরব অধিক । এদেশে উহা 

দিগের অনুকরণে অর্থের গৌবৰ বাড়ি- 

চেছে বটে, কিন্তু এখনও বিদা।বুদ্ধির 

৪ বংশমর্যাদার গৌরব লোপ হইতে 
অনেক! দন লাগবে । 

এখনও নমাজিক শাসন্দওড ব্রাঙ্গণ 

কায়স্থের হস্তে রহিয়াছে, আুচরাং তাহা 

দিগকে পরিজ 'রলিয়া বাদ দিলে, 
লর্ড রিপণের উদ্দেশ্য বিফল হুইবে। 

প্রস্তাবিত প্রণালীতে নির্বাচিত স্থানীয় 
সমিতি, অমিদার ও বণিক্-বছল হইবে ) 
স্ৃতরাং সেখানে প্রজাসাধারণের স্বার্থ 
সমূর্ধিত হ্ইার £কান,স্বাশি। থাকিব | 

হস 

পপি পপ পপ পাপা 

মাধ, ১২৮৮। ] 
। 

গা বপব এ, 

সা পপি পাস্তা শি পসপীন শি শসা এ 



|, ১২৮৮1 

(ন। 
| শাসন-প্রণালীতে দেশের অনিষ্ট বই 

১ সাপ পাস্তা শশী শিট শশী স্পস্ট স্পা শা শা পাসপোর্ট... __্্স্স্স্্্্্_ »-স্ ্স্ ০ 

রা 

সুতরাং এরূপ আংশিক স্বায়ন্ত- 

ইষ্টের সম্ভাবন। নাই । 
অনেক গ্রামে দেখা যায়, গ্রামের | 

বি্ধালয়ের পণ্ডিত বা মাঠার বুদ্ধি- 
| বিদ্যায় গ্রামের মধো প্রধান । অনেক 

বিষয়েই লোকে তাহার মহিত পরাম্র্শ 

করে, এবং তাহার পরামর্শাহুপারে 

কান করে) কিন্তু তাহাদিগের সাধা- 

রণত যেরূপ আয়, তাহাতে তাহারা 

যে কখন নির্ববাচক-শ্রেণীভূক্তও হইতে 
পারিবেন, তাহারও কোন আশা নাই। 

মধাধিন্ত ব্রাহ্মণ) কায়স্থ ব1 গ্রাম্য পণ্ডিত, 

মাষ্টার বাদ দিলে, গ্রামে মানুষের মধ্যে 

থাকে কে? সুতরাং আমাদের মতে 

সম্পত্তি নির্বাচন-নিয়ামক হওয়! কোন- 

স্বায়ত-শালনপ্রপালী ঙ ৪৪৯. 

করিতে চাহিতেছেন।, এবং লোকবছুজ 

কিন্ত এরূপ বিকেন্ত্রীকরণপ্রথা ভারতের 

সমীকরণের গ্রতিকূল । ইহা! প্রাদেশিক 

বিদ্বেষ ভাব উদ্দীপিত করার একটা 
গ্রধান উপকরণ হইবে। *ইহ। বিশ্ব 

জনীন সহানুভূতির উৎপত্তির প্রধান 

্ 

তাজা গাও 

রি ৮ 

এ 

॥ শি সা ষ্ 

স্থানে থানটকেও শাসনকেক্্র ককিতে |. 
ূ প্রস্তত আছেন । এই প্রণালী প্রাচীন | 
পন্ীসমাঙ্গের কাছাকাছি যাইতেছে । &. 

সি ১ শ্ এ 

অন্তরায় হুইবে। যদি রেল, টেলিগ্রাফ | 

ও ভাল রান্তা ঘাট না থাকিত, তাহা | 
€ ঙ ৃ 

হুটলে জেলাঁকে এরপ ক্ষুত্র ক্র উপ- | 
বিভাগে বিতভ্ত করায় আবশ্যকত। | 

হইত। কিন্ত এখন তাহার আবশ্যক 

এক সময়ে যখন এক | দেখিচেছি ন|। 

গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাওয়ার পথ 

মতেই উচিত নহে? বদি নিতাস্তই | অতি দুর্গম ও শবপদলন্কুল ছিল, তখন 
গবর্ণমেন্টের তাহ। ভাল লাগে, তাহা ! পল্লীমমাজের ও আবশ্যকত। ছিল। কিন্তু | 

এবন চতুর্দিংকওরেল ও চতুর্দিকে পথ। | হইলে সম্পর্ডির গরিমাণ কমাইয়! 

দেওয়া নিষ্ঠান্ত শাবশাক। নির্বাচকফের 

পক্ষে ২০* টাক! ও সভোর পক্ষে ৫**, 

টাক1 আয় হইলেই, যথেষ্ট তটতে পারে। 

ইহ!র সঙ্গে দঙ্গে বিদ্যার গৌরব কল্ম। 

চাই। মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি-পরিক্ষোত্তীর্ণ 

বাক্তিগণকে নির্বাচক, এবং গ্রাজুয়েট, 
অগার গ্রাঙ্ুয়েট, ও, সংস্কত উপাধি- 

| পরীক্ষোত্ভীর্ণ বাকি গর সন্তা মনোনীত 

| হওয়ার অধিকার দিলেই, বিদ্যার গৌরৰ 
| করা হইবে । 

শর 

লেপ্টনেন্ট গবণণর গ্রতি লব, ডিভিশন 

| থা উপবিভাগকে এক একটা শ শাসনকেন্ত 
পীর টি পি পন উড এপ পিসী পা সপ নি শিপ জা 

এখন কিঞি্ পাথেয় পাঁইলে, সভামাত্রই 

অনায়াসে নগরে অশসিয়া লভার কার্য 

নির্বাহছ করিতে পারেন। শাসনুবুত 

রি 

যতই সঙ্কীর্ণ হবে, ততই লোকের মন | 

সন্কীর্ণ হইবে। 

হইটবে। এই অন্য আমির] বেলার 

নগরকে শাসনকেন্ত্র করিতে চাই। 

যেমন গ্রহমগুলী আপন আপন মেরু” | 

দণ্ডের উপরে .দিনন্রাছ্িতে এক ধার 

তিন এ তল সপ পাল 

প্রাদেশিক বিছ্বেয ভাবি ্ 
অধিকতর পরিপুষ্ট হইবে* ও বিশ্বনীন | 

সহানুভূতির ভাব অধিকতর সঙ্কুচিত 

করি জিও করিয়া, বরে জীন ] 



পর 

| 

পাস জা এ. বিউিিউসিটিরা িউসিসির রি 

বৃত্তে এক বার সুর্যমণ্ডলকে এদর্ষেণ 

করে, সেইরূপ এই নগর রগ গ্রহমগুলী 

| আপন আপন প্রদেশে প্রতিদিন ঘুরিয়া, 

| আদিবে--এবং সে দিন বহদূরপর্থী নয়-_ 

বৎসরে এক বার ভারতের রাজধাশীকে 

প্রদক্ষণ করিবে । এখন দিন নিশ্চয়ই 

| যখন এই শ্টাশীয় জনিতি সবল হইতে 

| ছট জন কঝিয়। প্রতিনিধি যাইয়া অন্তত 

ূ আনার 

বংসরে এক বার করিয়া রাজধানীতে 

অধিবেশন করিবে । এক জন মরশ্বচীর, 

জঙ্্ীর গ্রাতিনিধি। এই 

( সামগ্চমা-রক্ষাতেই রজোর স্ায়িত্ব । এই 

ূ 

! 

ূ 
ৃ 

। 

গ্বানীয় সমিতি মেই ভব্যষা মহ 

| জাতীয় সমিতির ভিঝিভূ ম ও অগ্রদূঠী। 
এই নাহ বলিতেছিলাম।আামরা জেলার 

নগরকেই শগনকেত্ত্র করিতে চাই। 

| শানণবৃন্ত ইহ] অপেক্ষা আরও সন্ধান 

! 

এ । জারা 

বা 

1 
8! 

[| 

1 

| রলিয়া বোধ হহবে। 
| 

করিতে চাহি না। ইহাতে কাহারও 

কিছু ক্ষতি ছহবে না,অথচ জাতীয় শজ 

ক্রমেই ঘশীভূত ইবে ।& 'কারণ যখন 

* এমন দিন হয়ত এক সময় আসিবে) 

| যখন এই জাতীয় ভাবও অতি আক্কীর্ণ 
এখন যেমন 

প্রাদেশিক ভাব জাতীয় ভাবে বিলীন 

| হইতেছে; তখন আবার জাতীয় ভাৰ 
] 
॥ 

। 
] 1 বিশ্ব-ভাবে বিলীন হুইবে। তখন সমস্ত 

| পৃথিবী এক প্রকাণু-দাধারণতন্ত্রে প'রণত 
| সইয়ে। তখন প্রত্যেকরাজা বা সম্রাজ্য 

মাঘ, ১২৮৮ । 

প্রতি থান! হইতে প্রতিনিধি সম্ভা 

প্রেরিত হইবে, তখন প্রত্যেক থানার 

নির্ব(চকগণ গাপন আপন গ্রঃমের স্বাথ । 

সেই সকল প্রতিনিধি সভা দ্বারা অনা- ৃ 

যামেই জেলার শাসন-অমিঠিতে বাজ | 

করিতে পারিবেন । হাতরাং, 

পা আজাব পা জপ জা ও পবা পল শা কটি ০৮ ১ পপ ৬ ক মি সি ও পাদ ও শপ সতত ও প্রাশ শ ৮ ৩ পাপ টিপা উজ 

হইবে । তগল দৈছ৭ লৌহ সন্থ্ঞ ও ৰ 

বাবার । 

বনিয়া 
বোমবানণ গ্রাভরির পমাপু 
প্রাদেশক দুরত্ব 'একবলে 

যাহণে। শা নবুবধকে এইনংপ ক্ষু্রাদণ্প 

থন। 

শাসনকেন্ছর হইপে যে ফল, স্থাহা টানার]! 

পাইতেছেন $ আথ9 জেলার অঙগগ-গ্রতাল | 

ক হাতি তি গ্রকাণ্ডে পরিণত কবাই 

সভাগার ঢচগম ফপল। 

যেবড় বড় রাজ্জোর গ্রতিনিধি লইয়া 

মধো মধো এক একটা কজে সবলে, 

ইউবেোপে এঙ্গণে 

ই£] দেন প্রগা বিশ-সন্মিলনে £ হত 
পাহ-মার | বিশ্ব-নন্িলনের আবশাক হা, 

এখন সভাজাতি-মাত্রেই ক্রমে আনু 

করিতেছেন। স্থৃতিগাং) ইহা যে এক 

(দন ঘটবে, তাদ্বনয়ে জার নংশয় নাই। 
তখন জাতিগশ বিদ্বেষ বিলুপ্ু হইয়া 
বিশ্বপ্রেমের রাজা আবিভূতি হইবে। 
তখন আর যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দ্বারা মানুষে 
মন্সুবের রক্ত মাংম খাবে না। খন 
বীর ববিলে'নবহুস্ত' বুঝ:ইবে না। তখন 
দয়াখীর, ভ্চিবীর, প্রেমবীরে জগৎ 
প্লাবিত হুইবে। সকলেই ভাই ভাট, 
সকলেই ভাই কখন । কাহাকে দেখিলে, 
কাহারও হদয বিদ্বেষ কিংব! প্রতিছিংনা- 
নলে উদ্দীপিত হইবে না। সকলেই 
পরম্পর প্রেমে বিভোর । জগৎ তখন. 

আস পপ পা আপ সপ স্পা শ আপা পপ বলা শত 

| ক্নেই সৌর-জগতের এক একটা গ্রহ- 
| খ্রূপ ইহার মাধ্যমিক কেন্দ্রের চতুর্দিকে 
'ঈ ঘুরিবে। তখন নদীয়া হশোছন প্রভৃতি 
[জেলা বিলুগ্ত হইয়া বাঙাল, বিহাকস, 
মু বিডি আলাম প্রভৃতি জেলার পরিণত 

অনস্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে। ইহাই 
বৈকুষ্ঠ, ইছাই স্বর্গ। ম! বিশ্বজনণি ! 
বৃলিয়! দেও, সেদিন কবে খসিবে ? 

সপা্ফপাা 



বৃ 

1 

| 

স্পা পপি 0 পাশ লিপ 

| মেণ্টের নির্বাচিত লভাপণ্তি 

পি পি 

মাঘ, ১২৮৮। 

খণ্ড খণ্ড করিয়া! সহানুতঁতির বেগ 
'কমাইতে হইতেছে না। হুতবাং এ 

বিষয়ে আমবা জেগ্টনেন্টা গবর্ণরের 

প্রস্তাবের অস্টুমোদন করিতে পারিলাম 
ঠ 

[ না। 

সভাপতি-নির্ক'চনের ভার খসমা- 

দিগের মতে মর্ধরই লভ্যগণের হস 

থাকা উচিত । শাসন-সমিতির গঠন- 

কাধ্য মমাপু না হওয় পর্যান্ত গবর্ণ- 

কার্য 

করিতে পারেন? কিন্ধু গঠন-কার্ধা সমাপ্ত 

০৮ স্পা | পা শপ 

হইবামাত্র তীাভাকে অবহ্থভ হই 

 £ইবে। হয়ত ঠিনিই সভাগণ কর্তৃক 

শা নিসার পপ সপ ৫০০ হর শা শা পাপা রস সস পি পন পা সপ লা আপ আপি পপ সপ পি বি পি পা শপ পি পপ 

সভাপতি নির্বাচিত 

কিন্তু তাহাকে সম্পূর্বপে সভাগণের 

হষ্তে স্মাযুসষপণ করিতে হঠবে। 

আমরা পুর্বে বণ্পয়ান্ড, ভিন ইংরাজি 

হউন্, 

নাই। 

পর 

বাএঠার 

ভুহতহে পারেন, 

তাভাতেও আনাদেং আপন্তি 
বিশ্ব হাহাকে মনোণীত বরার 

ভিশি প্রচিকৃলাচরণ বা শক্তির অপ- 

তাহাকে কম্ুচু।ত 
করার শর্তি সভা হস্ত থাকা চাই । 

করিল, 

গবর্ণমেপ্ট, বোর্ড হব্ কন্টো'ল্ নামী? 

একটা স্বতন্ত্র শাদন-ক্ন্দ্রে করিতে 

চাঠিভেছেন । বিন্ক ই£ ম্বে সভার 

কাধ্যকারিত। নষ্ট করিঞেনা,কে বলিল? 

মাজিষ্রেট সভাপতি হর্ীণে, যে পরিমাণ 

অনিষ্টের সম্ভাবন1 ছিল,ধোর্ডের অখিরাম 

হুপ্তক্ষেপে ভাঙা 'অপেক্ষাও যে অধিক 

| অনিষ্টের লস্তাবন! রহিল না,কে বলিল? 

সপ পপ ৮ পপ পপ সস পি পা 

স্পা টি শশা ীশিশীশিশ তি শী শোপিস পাশা ৭ এ ও পপ 

রার্জগণের বিশেষ যন্ত্রণায় কারণ ছটয়া- 

ছেন, বোর্ড যে স্থানীয় খাসন-সমিতির 

সেইরূপ যন্ত্রণার কারণ হইবেন না, কে 

বলিল? মাজিষ্রেটর লানা কাজ। 

শ্বতরাং তাহার হুয়ত সর্ধদ! থেঁচাখচি 
করার অবমর হইত না। বিশেষত 

তিনি সহাপতি হইয়া সভার বিরুদ্ধে 

বাহির কিছু বলিতে পারিহেন না, 

ভিছরে মভংগণের সঙ্গে ষেকিছু সঘর্ষ 

উপ্স্থিম ভউক না কেন, মভাগাণেন বা 

সভার বিরুদ্ধে গৃবণমে-্ট কিছু লিখিতে 

পারিভেন না। 

হাহাতে তীচার নিক্পেরট অপটুত। 
প্রকাশ হইত | কিন্ত নোর্ড অব্ কন্টে-, 

লের মাধ কিছু কাছ থাকিবে ৮1 

সুক্রাং মভার চিছান্বেষণ করাই ভাঙার 

একমাত্র বানায় হয়া দা 9(উবে। 

এইপাতপ দুই বেডের অংপর্ম খআনিবার্মা 

হন! উঠিবে। » সে সকলে ভদ্দফোনঃ 

দেশের হিন্দ লনা ঘুর খই) বনের 

'ক]রণ) প্রকালাজতর 

নভষ নাড়তে আঞভামণেন, 5171 
| গঠিক দেখিয়া ক্রুমেট সয়] পড়িতে । 

| পলিটিকেল এজেন্টগণ যের়প শ্বাধীন- 

ঢরচগাং গবশ্নেন্ট যদি দেশীয় লোককে 
এ রী 

দায়ভত-শ্ালন-প্রতানার সন্পূর্ঘ অন্থপযুক্ 

বর্গের নদে করিয়া থাকেন? তাহ] হইলে, 

স্বঃ»গু ন1 দিতে গারেন । কিপ্ু বদি 
ঠ 

কথপিহ উপযু্ধ বোধগ্করির়] থাকেন ত | 
উৎপত্তির সমরেই যেন একপ মৃত্যুর পথ. 
করিয়। না রাখেন । যেন অগ্রসর হইক্ে 

দির পশ্চাৎ দিকু হইতে এরপ চুল ধরিয়া 
টানিবার ব্যবস্থা না করিয়! রাখেন 

এ পপ ০ ০, 
শিীতিিশ 

৪৫১ 1] 

ৃ 
ূ 
৷ 

পপ রর স্পা 

পিটিশ তি তি শীর্শিশ্টি্পি তি টিপা পাপী সিস্ট 

| | 



/ 

জা 

র 
| খটিহে পারে, গবর্ণমেন্টের 'এরূপ ধরিয়া 

কিন্তু তাহ! সম্পূর্ণ্পে সভার আয়ের 

[উপরে নির্ভর করিতেছে। ধাহার] গ্রকৃত 
[| দেশহিটৈষী ,তাহারা মভার ক্ষমতা- 

| সথুলারে যৎকিঞ্চিৎলইয়াই মন্তষ্ট হইবেন 
॥ 

। 

ূ 
| 

র 

৷ বিষর সকলকে বিদিত করাইবার জন্য 

রঃ সকলেই এ বিহঙ্গে প্রাণপণে ম্যাজিষ্ট্রেটের 

| তদ্বিষয়ে আর লন্দেছ নাই। এবিষয়ে 

| একটা সাধারণ নিষম নির্দেশ করিবার 

0 নির্বাচন-গ্রালীগণঘন্ধে যে নিয়ম আছে 
| ষে) করদাভৃগণের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ 
1 /শ্রাবেদন না করিলে, গবণমেণ্ট নির্ব্বাচন- 
| ্রশাবী মঞ্জুর করিতেন না? ইহ! বোধ 

1 হয়, পলীগ্রামন্থ অনেকেই অবগত নছেন। 

রাখা উচিত। কোন গুরুতর বিশৃঙ্খলা 

ঘটিয়াছে জানিতে পারিলে, মািষ্টেটু 

(সে বিষয় গবর্ণমেণ্টে শিখিতে পারিবেন | 

এবং মেই রিপে্ট অস্গুসারে কমিশনর 

আসিয়। সে বিষয়ে হদপ্ত করিতে পারি- 

বেন ইহার জন্য শতম্ম বোর্ড অব্ 
কণ্টেল্ রাখিবার আবশ্যকতা দেখি 

না। 

মভাপতির বেতন ও সভাগণের 

পাথেয় এই ছু্টটাই প্রার্থণীয় বিষয়। 

প্রয়োজন নাই। | 

মিউনিসিপাল আইনের ১৬ ধারায় 

|| গ্ণদেট ডি্ীক্ট ম্াজিষ্ট্রেটকে এই 

| চেষ্টা করিতে বলিক্বাছেন। আমাদের 

টা লহায়তা করা উচিদ্ত। খআবিলখ্ে, 

[লা শরচারক পা়িইহ! এই বিধানের 

আধাদশন।  মাথ, ১২৮৮ । 

গণের পাথেয় ও অন্যানা খরচ পত্রের 

জন্য আমাদের সকলেরই কিছু কিছু 
করিয়া টাদ। দিতে হবে। শুই 

প্রচায়কেরণ প্রতি গ্রামে গিয়া গ্রামবাসি- 

গণের জানীয় ভাঁব উদ্দীপিত করিবেন । 

যাহাতে সকলেই এই স্বাক্নন্ত শালন- 

প্রণালী ভাল করিয়া বুঝিতে পারে ও 

বুঝিয়া তদগুষ্ঠানে প্রাণপণ চেষ্টা করে, 

তন্থিষয়ে কাস্তিকতার মহত যত্বধান্ 

| প্রথম অবস্থার একটু আধ টুকু বিশৃঙ্ঘগা | আন্দোলন করিতে ছুইবে। প্রচারক । পিপল ২০০5 পল টিক ৯০ 

নি 

স্কিপ 

হইবেন, এবং নির্কাচন শানন-প্রণালশী 

প্রবর্তিত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের 

নিকটেযে আবেদন পক্ত্র পাঠ'ইতে হইবে 

তাহাতে তাহাদিগের স্বাক্ষর করাউয়] 

আনিবেন। 

হইতে হইবে না, গ্রচারকের একান্ত 

আবশাকতা। আজ্ত কাল সর্ধত্র এরূপ 

প্রচারক মিলিবে,, কেবল তীঙ্কা্দিগকে 

পাথেয় ও কিঞ্চিৎ খরচপত্র দিছে 

হইবে মাত্র। ভ্রাতাগণ ! 

নিশ্চেষ্ট থাকিবার সময় নয়। 

০ সস 

এ সকল কাজ আপনা । 

পে ০৯৩ কু অর পর পপ ও রা সপ 

আমাঙ্গের | 

মহামতি | 

লর্ড রীপন্ ভারতের অধীনত শৃঙ্খল | 

কিয়ৎ পরিমাণে শ্িথিলিত করিবার 

নিমিত্ত ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 

টি সি ক 

আনুন আমরা আজ প্রাণ ভাবিয়া | 

তাহার সহার়তাং করি। তিনি বিশ্ব- | 

প্রেমিক, ভারতবন্ধু। 

অধিকার করেন নাই। 

ভাগ্নের মর্ধবোচ্চ বিচারালয়ের সর্ধোচ্চ 

'উলামদে, দেশীয় ৯১৯৯৯ সমালীন।, 
০০৮১ লি সপ সস পি না পপ পপ শাযাম্তিলুন 

ঃ 

আকবরের পর | 
আর এন্প নর়পতি ভারত মিংহাপন | 

তাই আজ | 



রং 
চা লহ ৬৪৪০৬ ৪বউত পসপ- উ 

- মাখ, ১২৮৮1 

| আজ যদি ইহার পূর্ণ স্বাধীনত্ত। থাকিত, 

তাহা! হইলে বোধ হয়, আজ আবার 

। ভোদরমল্প, 'মানদিংহ,বীরবল গ্রাভৃতিকে 

(দেখিতে পাইতাম । আকবর যেমন 

। নিজ-দ্জাতিমাধারণ হইতে বর্-সবদ্ধে 

৷ ভিন্নমস্াবল্ী হওয়ায়, স্বাতি-পক্ষ- 

র | পাতিত্ব সম্পূর্ণকূপে ভুলিতে পায়, 

ৃ ছিলেন, ইনিও সেইরূপ নিজ-জাতি- 

| লাধারণ হইতে চির-ধদ্মাবলন্বী হওয়ায় 

' জাতিতে পক্ষপাতিত্বের শৃঙ্খল ভেদ 

| কধিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা 

৷ কাক়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি) রিপণ 

৷ যেন দীর্ঘকাল ভারত-সিংহানন অধিকার 
| করিয়। থাকেন। তিনি অন্তত দশ 
| বত্নর কাল ভারতে থাকিলে ও, ভারতে 

 স্বাযত্ত-শাসন-প্রণালী বদ্ধমূল হ্টবে। 
| ইংগাজ বিধি-গ্রন্থ হইতে উংরাজ-শাসনের 

কলঙ্ক-স্বরূপ অগ্্রবিধি প্রক্ষালিত হইবে ) 
ৰ ৃ 
! ৰ 
] 
্ 

ৰ 
ৰ ৃ 
? 

ও ও 

অনেকের এন্সপ সংস্কার আছে যে, 
ূ | বাঙ্গালীর বাহুবল নিলে কিছুট হইবে 

| না। বাহুবল শব্খ তাহারা শারীরিক- 
| বলের গ্রতি প্রয়োগ £্রেন। হৃতরাং 

| তাহারা বলেন, বাঙ্গালীর শারীরিক 

| ছুর্বলত। অপনীত না হইলে তাহার! 

প্রকৃত উন্নতিপথে উঠিতে পারিবেন ন1। 

আল পপ লি শ কান আক ািশিপিশশিটাপিপলিনি তা শাাস্ীশপপস্সপশিিশিিম৯ পাপী পপ ও নীরা পিপি সী পপ আপ পাস ৯ পপ ও টপ পপি 1 পি তত 4৭5 ও 

বাঙ্গালীর বাহুবল | 

বাঙ্গালীর বাহুবল । 

25 ০০০৯ স্পা 

॥ ফৌন্মদারী কাধ।বিধির সম ও অধ্যাঞ়ে' 

ইংরাঞ্জের নিদ্বল আইনে ধেকালিন। 

পতিত হইন্নাছে, তাহ! বিধেখত হুইবে। 
তিনি যাহাতে অুল্ল-কালন্থায়ি-রান্ত্তেই 
অনেক কাক্ষ করিয়া উঠিতে পারেন, 

দা 
শ্বেত-রটে বিচার-পার্থকা করার, ৃ 

: 
| 

রে শা টয় ০৯ 
7১ ক: 

৫৩. টু রি র্ 2 

| 
! 

আনুন্,সামরা সমস্ত ভারতখাসী মিলিয়া ] 
আজ তাহার বিধান করি আনুন, 

আমর! সকলে এক বাক তাহার প্রতি 

ও তাহার কাধের প্রতি সহাগ্রভতি 

প্রকাশ করি। আমন, আমরা, আজ 

সমস্বরে ভীহাঁর যশোগান করি। হিমালয় 

হইতে কুমারিকা ও পিদ্ধু হঈতে সুদূর ূ 

রচ্মদেশ পর্যন্ত প্রতিধ্বনি তুলিয়। গাই--. | 
জয় রিপণের জয় । জয় ভারতের জয় 1 

মিলি সবে গাই ভারতের জয় ! রিপণের 

জয়!!! .গুনুকি জগৎ শ্তন্ধ হ'ক 

চরাচর ! ! 

৮০ 

পালওয়ান্ জাতি করিতে চাহেন্গ। (| রঙ 

তজ্জন্য বালকগণকে ব্র্যায়াম-টর্চায় | 

সি সস বা 

2১1 

রঙ 

শী সপ িশাশিশীশীশিশী 

৬ হু 

উপদেশ দেন, কুস্তি করিতে বলেন, এবং & 

এক এক জনকেন্ভীষেক্চবলঞ্ধারণ করিকে ঢু. 
বলেন। আমরা বালকগণের ব্যাযাম-চর্চার টু: 
বিরোধী নহিঃ বরং আমর! বলিঃযাহাতে | 
শরীরের বলাধান ও প্রকৃত পু্িণাথন | 

ছু এজন্য টি 888৫ না একটী | হর,গতাহা! কর! একান্ত আবর্শাক কারণ, ॥ 
শপ ০ সি াস্ রী 

৫ 

1 
থা 



[| বাছা গোড়া হইতেই সতেজ হইয়া উঠে, 
| তাহা অনেক দিন স্থায়ী হয় যে 
লোকের বল অধিক, তাহার ব্যারাম 

| পীড়ার অল্পই সন্ভাবনা $ এবং ব্যাবাম 
| পীড়া হইলেন, সে শুরীরকে'শীদ্র কাবু 
করিতে পারে না। আমরা আর ত 
জানি, শারীরিক বল থাকিলে অনেক 
শক্ত কাজ০ করা যাইতে পারে এবং 

| আত্ম-রক্ষায় অধিকতর সমর্থ হওয়া 

যায়। 

এ সকলই আমরা জানি। কিন্ত 
আমর] এমত কথা বলি না যে,শাদীরিক 
বলই জানীয় বলের নিদান-ম্বরূপ। 
শাদীরিক বল প্রতি ব্যক্কির গাঁক! 
আবশ্যক বটে, কিন্ত তাহা শুদ্ধ শবীরেরই 

মঙ্গলাথ আবশ্যক । "দ্বার! যে সাধারণ 

কোণ উপকাব-নাধন চয়,এন্থ! আমর! 
স্বীকাব করি না। কারণ :--. 

১। যে জাতির শাবীবিক গঠন 

যেরূপই হউক ন।) তম্মধো অনেক লোক 
ৰ বলবান্ আছেন এবং অনেকেই আবার 
ূ হর্ধল আছেন। বাহার! বলবানৃ, কাহার 
ূ গুদ্ধ বল দ্বার দেশের কি হিতসাধন 

| খরেন? বাহার! তুর্ধল, তাজাদিগের 
ৰ লেই শারীরিৰ ছূর্বলতা নিবন্ধন কোন্ 
| মহৎভার্যা-স।ধনে ব্যাঘান্চ ঘটে? কি 
বিষয়ী লোক; কি'নৈন্যর্দল উভয় পক্ষেই 
এ কথা খাটে। তুমি একটা লমুধায় 
টৈনাধল পরীক্ষা করিয়া দেখ, তন্মধ্যে 
কি সকলকে সমান বলবান্ দেখিতে 

ঘর গাইবে? না, বাছায়া অধিক বলবান্, 
০ তত পিসী পেস পাল পিল পোল্পাশী পিপি পপি তলা 

তাছারাই 'চাল যোদ্ধা 1 ৈন্যবদ 

হইতে বাহার! ক্রমশ প্রতিপতি পাইপ! 
টৈনিক কর্মচারীর পদে উন্নত খুয়েন, 

তাহারা কি সকলে বলবান্ লোক € না, 

তাহার আনা-গুণে পদোল্লত হয়েন? 

একটী সেনা-ম গুলে যাহ! খাটে, বিষয়ি- 

পোক-সন্বন্ধেও তাহ! খাটে। 
২। একটা সমগ্র-দেশ-মধ্যে স্থানের 

গুণে কোন কোন স্থানের লোক 

অধিকতর বলবানু হইয়া! থাকে। এই 
ভারতবর্ষের দৃষ্টান্তই গ্রহণ করুন। এক 

ভারতবর্ষ কত অসংখ্য-গ্গাতির আবাস- 

তূুমি। এই লমভ্ত-জাতি-মধ্যে শাদীরিক | 

গঠন ও বলবীর্যের অনেক তারতম্য | 

দেশ-বিশেষে এক এক | দেখা যায়। 

জাতি এক এক প্রকার জন্মিয়াছে। 

কিন্তু এক জাতির বলবীর্যয কি অন্য 

জাতির বলবীধ্যের মহিত মমান ? এমন 

কি,পার্বতীয়-দেশে।ৎপন্ন জাতি-সমুদায় ও 

সমান বলখান নছে। পঞ্জাখী, গুরথ। 

ও মহাবার়ী সকলেই পাব্বতীয় দেশের 

- পতি 

' আখ, ১২৮৮1 | 

সপ পিসউপাপাসপপা পাস পাপ ৭ পে সীক্ষাশীসিলিলত তি 

৮ শীশী শো শীরািটিক শি ীশসপিশশিশশীশ্াশিশিটি টিটি ৩ তের 

অধিবামী ; কিন্ত ইহারা শারীরিক গঠন | 

ও, বঙ্গবীর্ষেয সমান নহে । নিয়তম- | 

অধিবাসিগণ-মধোও এই নিয়ম দেখিতে | 

পাওয়। যায় । যেনিয়ম আমর! প্রথমে 

একটা ক্ষুদ্র-জ[তি-মধ্যে দেখাটয়াছি, 
মেই নিয়ম একফটী সমগ্র-দেশ-মধাস্থ 

বিভিন্ন-জাতি-মধোও দেখিতে পাওয়া 
যায়। 

কি উপকার? এক কালে মছারাহরীয়ের! 

শি শশীপপাশিী পিপিতি শী পিপিপি ১০ 

কিন্ত শুদ্ধ শারীরিক-বলবীধোে | 

০০০০০০০৯কেস পঞ্জাবীদের অপেক্ষা ও পরাকান্ত হইয়া । 



পু মাঘ, ১২৮৮) 

উঠিয়াছিল। 

২ 
* 

সিএ পা পা 

এ ৯ শি শশী শশা াশিটিশশীশিীশী 

পপি িট১ পি ল্পত০লি। পতি 

গুরখার! আজিও এক 

রকম গ্বাধীন রহিয়াছে । পঞ্জাবীদের 
অধিকতর বল-সন্বেও,তাহার! অনেক বার 

বিদেশী শত্রপ নিকটে পরাজিত হইয়াছে। 

গ্রীক, মুসলমান ও ইরা সকলেই 

তাহাদিগকে পরাভূত করিয়াছে। শুদ্ধ 
শাবীরিক-বল-প্রভাবে কিছুই রক্ষিত হয় 

নাই। ভারতবর্ষে অনেক বলবান্ জাতি 

থাকাতে ও) ভারতবর্ষ পরাধীন হইয়াছে। 

ব্রিটাশ গাতির সৈনাবল কি সকলেই 

হাইল্যাগার দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে? 
তাছাদ্দিগের অধিকাংশ 

অপরজাতীয় লোক দ্বারা পরিপুষ্ট হয় 
নাই? হাইল্যাগ্ডার রেজিমেণ্টই কি 

ভাল ধোদ্ধা? তবে প্রভেদ এই, হা- 

ল্যাণডার রেজিমেণ্ট দেখিতে ভাল । 

পঞ্জাবী রেজিমেণ্ট ও দেখিতে ভাল । কিন্তু 
যুদ্ধকার্ষ্য যাছা প্রয়োজনীয়,তাহ] শারী- 
রিক বল স্বারা সিদ্ধ ইয় না। 

৩। শুদ্ধ শাদীরিক বলম্বার৷ পৃর্থিবীর 

ইতিবৃত্ত-মধ্যে কয়টী যুদ্ধের লয়সাধন 
হইয়াছে? পৃথিবীদ অতি-প্রাচীন-কালের 
ইতিহাস প্রকাশিত নাই? কি আধুনিক 

ইতিহাস যাহা লোকগোচর আছে, 

তন্মধ্যে কোন যুদ্ধেই শারীরিক বল জয়" 
লাভ করে নাই। ভারুহের পূর্বফার 

অন্যের বার বার? ধঘবে!পম-ঘআর্যা- 

| জাতির নিকটে পরাজিত হইয়াছে । এক 

| তাঁছাদিগের পরাজয় হইয়াছিল। এমত 

এক বার জামরা গুনিতে পাই, আহুরের 

জয় হইল বটে, কিন্ত তৎপরেই আধার 

সৈনাবল কি | 

পলাশী সাদি পিপি শি সিল 

কিং অবশেষে ভারতবর্ষে অন্ুর-্জাতিক় 
ৃ 

একেবারে প্রায় উচ্ছেদ-লাধন হঈইয়াছিল। 

মছাভারতীয় বুহৎ কাবোর উপদ্গেশ কি? 

মহাভারতের মধো একদিকে নারায়ণ, 

. সুতা 

খা ' চা 

৮: বে ) ২ 

৪8৫€.:1 
তা হা 

অনা দিতে নায়ায়ণী সেনা। সমুদয় | 

| 
নারায়ণী সেনা--বল, এক নারায়ণ-- 
কৌশল । কিন্ত এট বল ও কৌশলের 

যুদ্ধে কাছার জয় হইয়াছিল? পুরাণ 

ছাড়িয়। দিয়!, 

দেখ। আলেকজাগডারের দিখ্বিগয় কি 

বল দ্বারা সুাধিচু হইয়াছিল 1৪গ্রাচীন 
পারসোর সৈনাবল আলেকজাগারের 

সৈনাবল অপেক্ষা কত শত গুণে অধিক। 

তথাপি পারসো অগণা সৈন্য আলেকঃ, 

জাগডারের জন কত দৈন্যবলের তেজে 

পিপীলিকার মত পলায়ন করিয়াচিল। 
আধুনিক ইতিবৃত্তেও এইব্প ঘটিয়াছে। 

আধুনিক-ইতিবৃত্থের কোন যদ্ধেই শুদ্ধ 

প্রকৃত মান্ুধী ইতিহাম। 

আংনুরিক ও পণীরিক বল জয়-লাভ | 

করে নাই। 

অতএব শারীরিক তর্বলত1 হেতু কান 

জাতি দুর্দীল ভয় না। বাস্তবিক মানব- | 

জান্তির বল শরীরে নছে। মানবজার্তির 

বল মনে ও বন্ধিতে। মানবঙজজাতির বল 

মানলিক তেজ ও বীর্য । পৃথিবীর ইতি” | 

স্পষ্টীক্ষয়ে * প্রচ্ঠীত করে। | 

বাঙ্গালী জাতির গৌরব শ্তদ্ধ শারীরিক] 

বল দ্বার] সাধিত হইবে না। শারীরিক? 

বলবীর্ষের সহিত তাছার মানসিক বন | 

বৃ ইহ 

বীর্যের তির একা আবশ্যক । এক 
২০১ ৮ পাস্তা 

৩ ৮ শিক তাক ৩ িিপিিস্পি স্পেস সা শি 

সি 
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৪৫৬ ্ আধ্যদর্শন | ' মাঘ, ১২৮৮। |. 

পপ আরা পর পরি চপ পা জর 
পপ 

পা পা 

| পিন শারীরিক বল ন| থাকিলে চচলঃ | চলে না। কারণ, আন্তরিক বলবীধ্যই ূ 

| 

ূ | কিছ আপ্তরিক বলবীধ্য না৷ থাকিলে, ! গৌরবের নিদানভূত। ূ 

স্ঞিি 

রতৃ-রহমা । 

হীরক 1 

আমর] « রত্ব-রহস। ” নাঁম* দীর্ঘ ৃ জন্মে বলিয়া, সেই সেই নান বর্ণের 

 প্রস্তরকেও হীরক বলা হইয়! থাকে । 
প্রস্তাব আরম্ভ করিয়া এ যাবৎ বিবিধ- 

কারয়াছি; কিন্তু রত্বরাজ বীরকের উপরে 

কোন কথাই বলি নাই। অদা সেই 

ক্রুট-পরিহছারার্থ রত্বরাজ হীরকের বিষয় 

যথালাধা বর্ণন করিব। 

প্রা্ীন-রত্ুশান্জ বেত্বীরা! এই রত্বকে । 

যৎপরোনাত্তি গ্রশংস। করিয়। গিয়াছেন, 

এবং অধুনাঁতন-কালে৪ ইহার সমধিক 

| মানোর কিছু-মাত্র 'ক্রুটি হয় নাই । 

] পৃথিবীতে যত প্রকার রত কাস, চীরক 

রং 
১ 
ূ 
র 

রত্ত্ের গুণ, দোষ ও পরীক্ষার্দি বর্ণন 

| হীর, হীরক, সুচীমুখ, বরারক, রত্বমুখাঃ ৃ 
( 

ূ 

ূ 

ৰ ূ 
ৰ 

1 অপেক্ষা মুলাবান্ রত্ব আর নাই । হীরক । 

কি পদার্থ, তাহার দোষ গু৭ কিন্ধূপ? 
ছু 

| পরীক্ষা কিরূপ? পুর্বকালে কোথায় | 
ৃ 

শত এবং ্রথনই বা ইহা কোথায় 

1 জন্মে? এই. সকল বিষয় পধ্যালোচনা। 

ৰ 

ক্ষরাই,হীরকগ্রন্তাবের প্রধান অভিধেয় | 

হীরক বহ্থাযুূলা।। ইঈহার বর্ণ শুভ ও 

টক্চান্্র । প্রাচীন রত্বশাস্ত্রে ইহার অন্যান! 

] | বর্ণের কথা থাকিলেও, সে বরকল বর্ণের 

1 ঘরকে ভিগ্ন ভিম্ নাম দেওয়1 হইয়াছে, 

এ সে সক্ধল ল হীয়কের খনিতে এ এক 

7 হত 

॥ ০. নি 
£ হর: (5 পে এ 
কঃ র্ ৮ রি ৭ 

নখ শি হণ ১ দহ ৯. চি ন্চ রি টি চর ॥ নদ রত ্ রি 

7 

ৃ 
৷ 

হীরকের অনেক নাম আছে । তন্মধ্যে ! 

ফটকোণ, বহুধার ও শতকোটী এই 

১৩টা নাম এবং বজ্র যত নাম আছে, 

সে মমস্তই হীরকের নাম। হ্ীরকের 

 বজ ও কুলিশ প্রভৃতি নাম সকল নানা- 

শাস্ত্রে বযবহাত হইতে দেখাযায়। 

হীতক কি পদার্থ? এবং কি কারণে ও | 

: 
ৰ 

অন্তেপা, অশির, রত্ব, দৃঢ়, ভাগর্বক, 

ৃ 
| 

র 

। কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, ইঠ1 জানিথার 

ক্গনা পূর্বকালের পর্ডিতেরা নান] প্রকার 

 ন্থসন্ধান করেয়াও, কিছুই বিশেষ নির্ণর ূ 

। করিতে সমর্থ হন না । 

অতি-আদিম-কালের লোকেরা বলি, : 

যে হীরক ও তজ্জাতীয় অন্যান) রত্ব লকল | 

বলাহুরের ছাড়; অর্থাৎ বল নামে এক ৃ 

অস্থর ছিল, ইন্জ, তাহাকে বস্ত্ান্ত র 

দ্বারা দগ্ধ করিলে, তাহার সেই খণ্ড বিখওড। 
অঙ্সারময় অস্থি সকল পৃথিবীর থে যে | 

স্থানে পড়িয়াছিল, সেই সেই স্বানে সেই | 

[8 সছি-ং উঠ হইতে কোন 

ৃ ২ ১৩, 



মাধ) ১২৮৮।" 

এক প্রকার অজ্ঞাত ব্ধরণে হীরক 

প্রভৃতি রত্ব উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার 
পূর্বে পৃথিবীতে হীরক উৎপন্ন হত ন1। 

ভাঙার পর হইতেই উতৎপশন হইতেছে। 
এ কথ] গকুড়পুরাণ প্রভৃত্তি মহাপুরীগ ও 

 বৃহৎ্সংহিত1 প্রভৃতি জ্যোতিঃসংহিতা- 

গ্রন্থে বিস্পষ্টরূপে উত্ত আছে ।” যথা*- 

গ্রশ্মিপরীক্ষাং রত্বানাং 

বলে। নামাক্ুরোইভবৎ | 

ইন্দ্রাদা। নির্জিতান্তেন 

নির্জেতুং তৈ নন শকাতে। 
ইহার কিয়দ্দ র পরে-_ 
“ তন্যাস্থিলেশে। নিপপাত যেঘু 

ভূবঃ প্রদেশেষু কথঝিদেব 

বজ্তাণি বজ্ঞায়ুধনির্জিগীযো- 
ভর্বস্ত নানারুতিমন্তি তেষু। ৮ 

[ইত্যাদি গরুড়পুরাণ দেখ। 
কোন কোন পুরাণে লিখিত আছে 

যে, বিশ্বকর্্ন। দরীতি মুনির অস্থি লইয়! 

এ” বা পা পা রা 

০ শপ রর এ 

৬ 

এ সপ ও সপ” আপ পরপর পাস ৬ ০ 

| সকল ষুন্তকায় পতিত থাকিয়। কালক্রমে 

| হীরক উৎপাদন করিমাছিল।* আবার 
টিটি 

* শরীরতব্ববিৎ খধিগণ বলেন যে, । 
| অস্মিতে অনেক পরিমাণ চুণ আছে । ূ 

। দগ্ধঅস্থি বাকেবল অস্টি ও তৃমি-বিশেষের | 

সহিত হীরকের কোন, ব্কার্ধা-কারণণভাব- | 
| ঘটত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ এওছে কি, না, তাহা | 
| আমর! অন্ত করিতে পারি না; কিন্ত 
আধুন্িক বিজ্ঞান-বিদ্গণ বলেন বে, | 
হীরক ক্ষার-বিশেষ হইতে. জঙ্গে | 

| প্রাচীনখবিদ্িগ্গের ঘলিবার ধরণ এক্ষণ- | 
কার. অপেক্ষা অনেক অংশে বিডি র্ 

রি সপ্পপ্পিপাাপিিস্পীসশ শািক্পিকপাপী গল শপশিস্পি কাট পাপী 

১০ 

রত্ব-রহম্য। 

222 ৃ 
অনেক অভিপ্রায় রূপকার; সুতরাধ 

কোন খবি বলেন, ভাহ! নছে। উহা, 

যৃত্তিকার *শক্তি-বিশেষ শ্বাাই উৎপর্ন। 
হয়। বৃহতৎসংহিতা-গ্রহ্থে তিন মত্তেরই : 

উল্লেখ আছে । যথা” ৃ 

“রত্বানি বলাৎ দৈত্যাৎ ঃ 
দ্রধীচিতোহ্ন্যে বদস্তি জাতানি। 

কেচিদ্চুবঃ দ্বভাবাৎ 

' বৈচিত্র্যং প্র হুকপলান্বাম্। ” 

[ বৃহত্মংহিতা দেখ। 

পূর্বে ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশ ৃ 

হীরকের আকর অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থান 

ছিল, এক্ণৈ ধর সাহার সর্কল স্থানে 

হীরক উৎপন্ন হয় না। না হুউক,ভারত- 

বর্ষে যে সময়ে রত্বের বিশেষ আদর ও 

অনুলন্ধান হইয়াছিল,সেই সমযনে ভার. 
বর্ষে যতগুণি আকর ছিল, তাহা নিয়- 

শ্রোকে বরিত ছইয়াছে। 
“ হৈম-মাতঙ্গ-সৌধাষ্টাঃ 

রঃ পৌপ্-কালিঙ্গ-কেশিলাঃ। 
বেশ্বাভ্টাঃ স-গ্গোবীরাঃ 

বজ্স্যষ্ট! বিশ্লাকরাঃ 1 

ছৈম-হিমালয়ন্থ আকর। মাতজ-্ ূ 

 মতঙ্গ-দেশস্থিত আকর। (মহ 'ঝুনিয ৃ 

আশ্রম-চিহ্নি 5 দেশ। পূর্বে ইহ] কিরাত ॥ 

জ'ছির আবাস ছিল, এক্ষণে ইহার নাম, ৰ 

কি1তাহাঠিক্ জান! দায় নাগ পৌর 
দেশ। কাগিঙ দেল।৬ কোশল বেশ. ৃ 

দগ্ধান্টি ও যুত্তিক! এই-উত্য়-সংযোগে | 
বে হীরক জন্মিয়াছিল, এ কথা, নিরান্ত 
ছেয় ন! ছুইতে পারে। . 

১ শসা 



৪৫৮ আর্ধ্যদর্শম |. 
'্মর্থাৎ অযোধা! গ্রদেশ। বেম্বা নদীর | আছে। সৌবীর-দেশজাত হীরক--রুফ- 

[ত্তীরবর্ধী প্রদেশ ।' সৌবীর দেশ; ইহা 
:সিদুনদ-নিকটবর্থা। 

বর্ণ। 
গরুডপুরাণ, বৃহত্দংছিহা ও উশনা- 

স্কৃত নীতি-শান্ে লিখিত আছে যে, 

হীর। সকল বর্ণের হয় £ কিন্তু শুভ্রবর্ণেব 

হীরাই উৎকষ্ট ও মৃলাবান্। যথা-_ 
| £আতাম! ভিমশৈলজাশ্চ শশিভ। 

বেশ্বাতটীয়াঃ ম্ম.তাঃ, 

সৌবী”র ভৃষিতাজ-মঘ সদৃশ- 

স্তাত্র/শ্চ সৌরাষ্ট জাঃ। 

কাপিঙ্গাঃ কনকাবদ।তার চিরাঃ পীত- 

গ্রভাঃ কোশলে। 

শযামাঃ পু ভবামতগ্ষ-বিষয়ে 

নাত্যন্তপী তপ্রতাঃ। ” 

[ গরুড় পুরাণ 
€ বেস্বাতটে বিশুদ্ধং শিরীষ-কুহুমো- 

পমাণ কৌশলম.। 
সৌরাষ্টর কমাতাত্রং কৃষ্ণং দৌর্পারকং 

৪* 

ঠা বজ্জম.। 

”. ঈীষন্তাত্ং হিষবতি মতঙ্গজং বল্প- 
ৃ পুষ্পসফফকাশম্। 

]" আপীতঞ কলিঙ্গে শ্যামং পৌণ যু 
রঃ | সনুড়ম্।” 
ৰা ০ [বৃহত্নংছিত।। 
: হিমালয়সম্ত,ত্ত হীরক ঈষৎ তাত্র বর্ণ 

, ইহা গরুক় পুরাণ ও বৃহৎ্সংছিত! 
ৃ রর গ্রন্থেই লিখিত আছে। বেত্বাতট- 

জাত হীরক--চন্্র-কিরণ-তুলা বিশুদ্ধ, 

সির টি বত ০ 
চি পাস্প হজ ; নিন টা 

চত্রীদি 1 কি হল 14 চা এ নর তা 

বড ৬১০ ৷ উউর-্রনে ৬ 

জপা কিংবা মেঘের বর্ণ হইয়! থাকে। 

রৃহৎ্সংহিতোক্ক বচনে যে ণকুষ্ং 

সীর্পারকং »* লিখিত আছে, তাহা গরুড়- 
পুরাণের সন্থিত তৃল্যাথ বুঝিতে হঈবেক। 
সৌরাষ্-দেশ-সম্ভূত হীরক তাত্র বর্ণ। 
কলিষ্দেশীয় হীরকে সুবর্ণের রঙ. হয়। 

বুৃহৎ-সংহিতাও « আপীতঞ্চ কলিঙ্গে « 

মাঘ, ১২৮৮) | 

ৃ 
] 

| বলিয়াছেন । কোশল-দেশীয় হীরকের | 

। বর্ণ পীত হর। বৃহত্সংহিতোক্ত “শিরীষ- 
কুস্থমোপমধ্ঃ” উক্তি, ইছাই প্রতিপন্ন 
করিতেছে । পুগু.-দেশোস্তব হীরক 

শ্যার বর্ণ হয়, এ বিষয়েও উভয়-গ্রস্থের 

৷ খ্ীকাদেখাযায়। মতঙগদেশস্থ হীরকের 

| বর্ণ অল্প পীত। বৃহৎসংহিতোক্ত বল্প- 

ৰ পুষ্পের বর্ণ ও তবল পীত। 

থনিতে যেধে ম্বাভাবিক আকারের 

| (গঠনের) হীর] পাওয়।? যার,বৃহতসংহিতা- 

| গ্রন্থে তাহার একটা নিণয় আছে। যথা- 
* এ্রজ্্ং ষড়শ্রি শুরু" যাম্যং সর্পানারূপ- 

মসিতঞ্চ। 

কদলীকাগুনিকাশং বৈষ্বনিতি 

র্ লর্বমংস্থানম। 

বারণমবলাগুক্যোপমং ভবে কর্ণিকার- 

পুঙ্পনিতম্। 

শৃঙ্গাটকসংস্থানং ব্যাসজাক্ষিনিভং 
৬ হৌতভূজম্। 

ৰাস়্বাঞ্চ যবোপনং আশো ককুহ্মগ্রভং 

সমুদ্িষ্টম্। ” 
বড়ত্তি অর্থাৎ হটকোণ। সংস্থানে | 

ষ্ট কো ও ট৬০০৪ বীরকের রানী [| 
তি 

লি ম চর কম চর হা ৮ 
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দেবতা ইন্ত্র। সর্পান্য “অর্থাৎ ফণি- 
| কণার ন্যায় গঠন ও কষ বর্ণ হইলে, 

| তাহার দেবতা বম। কদলীকাণ্ডের 
ন্যায় শুভ্রপ্র্ণ এবং গঠনে গোল, এরূপ 

হীরকের দেবত। বিধুঃ। গঠনে অবলা- 
[জ্যাক হীরকের দেবত বরুণ । 

শৃষ্গাটক অর্থাৎ চতুম্পথবৎ সংস্থানযুক্ত 
| ( হীরকের গেবতা অগ্নলি। যব কি ধান্য- 

তুল্য গঠনের হ্ীরকের দেবত। বায়ু। 
পূর্বে হীরক কি অন্যানা মহারর 

সকল কর্তিত করিত না। আকরজাত 

আকারটী বজায় রাখিয়া কেবল ধমন- 
কাধ্য দ্বার পরিষ্কৃত করিয়্াই ধারণ 

1 করিত। কাটিবার প্রথ। ন1 থাকায়, 

ূ ছীরকের কর্তন-প্রক্রিয়া কোনও রত্বশান্ত্ে 

ূ  বিশিষ্টরূপে লিখিত নাই? কিন্তু সামান্য- 
রূপে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় । ূ 

|. ধার্য্য ও অধার্ধ্য ব্যবস্থা । 
ৰ 

রি সস 
সী আশ শপ 

রত্ববিৎ পঙ্ডিতের| বলেন যে, রত্ধের 

গুণদোষ-পরীক্ষা করিয়। ধারণ করিবে। 

যেনে বান্ধি যেলে রর ধারণ কগিলে, 

| তাহ তাহাদের অনিষ্ট আনয়ন করিয়। 

থাকে । হীরক-ধারণের পক্ষে *আন্ও 
বিশেষ সতর্ক হওয়া! উচিত। কিরূপ 

ঘীরক কোন ব্যক্তির ধারণ করিতে 

| হয়, তাহা বৃক্ছৎদং ছিড়া, গরুড়পুরাণ 

| ও শুক্রনীতি গ্রন্থে আর্ছ। বথা-_. 
| "রজ্ধং পীতঞ্চ শুভং রাজন্যানাং 
| সিতং দ্বিজাতীনাম্। 
[7 শৈরীষং বৈশ্যানাং শুড্রাণাং শঙ্যতে- 
ৰ ইসিমিতম্।” 

বি 

_[বহৎসং হত । 

* রক্তবর্ণ ৪ শীতবর্ণ হীরক কিয়: 

জাতির পক্ষে গুচদায়ক। ব্রান্মাণের | 
পক্ষে শুরুবর্ণ। টৈশ্যর পক্ষে শিমীব | 
পুষ্পবর্ণ, শুর পক্ষে খক্জা অর্থাৎ 

পরিষ্কৃত লৌহ বর্ণ । ূ 

গরুড়পুরাণেও ঠিক এই রূপ উক্ত; 

হইয়াছে। যথা।-- , | 

“€ বিপ্রন্য শঙ্খ ?মুদন্ফটি কাবদদাতঃ 

সাৎক্ষত্রিয়স্য শশবক্রুবিলোচনাঃ। 

বৈশাসা কাণ্ড কদলীদলসম্গিকাশঃ 

শুদ্রস্য পৌতকরবালমমানদীপিঃ ৮ 

গরুড়পুরাণ। | 

বৃহত্নংছিতা বলেন যে, সকল হীরক 

গুডদায়ক নহে। মানব যদ্ধি ছু্ট-লক্ষণা- | 

ক্রাস্ত হীরক ধারণ করে, তবে তাহার 

বন্ধু বান্ধব'নাশ ও শরীর ক্ষয় ধন ক্ষয় 
হয় এবং যদি গুত-লক্ষগাক্রান্ত হীরক | 

ধারণ করে, ভবে তাহার বিছবাৎ বা বঙ্জা- 
ভয় থাকে সা, বিষ ভঙ্গ ৪ থাকে ন1, শু 

হয় ও নানা প্রকার ভোগা বন্ত ভোগ। 

হয় বং পক্রভয় ৪ থাকে লা, যথা. | 

“ প্বজনবিভবর্ীবিতক্ষয়ং 

জনয়তি বন্ত্রমনিষ্টলক্ণম্। 

অশনিবিষভয়ারিনাশর্নং 

শুভমুর ভোগ করঞ ভূতৃতাম,। *? | 

গরুড়পুরাপেও এই রূপ লিখিত আছে। | 

যথা-_ 
ব্যালবহিবিষব্যাষ তক্ষরাম্ঘ ভয়্ানি ক 
দুরান্তস্য নিবর্তন্তে কর্ণশ্যাখর্যনামি চ | 

৪০০০৭ হীরক ধারণ করে, | 
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ভাঁছা হইলে তাভার সর্পভয়, বহ্চিভয়, কামতে| ধারয়েপ্রাজ! নত্বনোইনাৎ 

] বিষভয়, খ্যান্্রভয়ঃ চৌরভয়,' জলনয় কথঞ্চন। ” (৫) 

"থাকে না এবং অথন্ধশাস্ত্রো্ত অঠিচার- “অধরোত্রবৃত্যা ছি যাদৃক্ স্যাৎ 

জন্য ভয়ঙ থাকে না। বণলক্করঃ | 

গরুড়পুরাণ, বৃৎ্সংহিত1 ও শীতি- 
সার গ্রন্থে যাহ! ধারণের উপযুক্ত ও 

| অনুপযুক্ত বলিয়] নির্ণীত হইয়াছে, তাহ] 

1 একত্র করিয়া লিখিত হইল, পাঠকগণ 

 প্রভের করিয়া পাঠ করিবেন। 

“অতার্থং লঘুবর্ণতস্চ গুণবৎ পার্খেধু 
| ঘমাক্ সমং 

রেখাবিন্দুকলঙ্ককাকপদকত্রামাদি' ভ- 

বর্ভিতম.। 
গলাকেৎশ্মিন্ পরমাণুমাত্রমপি যং বজ্ং 

কচি শ্যতে 

| তম্মিন্ দেবসমাশ্রয়োহি ড় 

র সীক্ষা গ্রধারং যদি ।* (১) 

“ বজেষু বণযুক্তে। দেখনামপি রা 

| (8 প্রোজঃ। 

। দ্র্ণেভ/শ্চ বিভাগঃ কারো ব্াশ্রয়া- 

| | দেব। » (২) 
* হপ্সিতসিতপীতপিঙ্শ্যামা তা স্রাঃ 
|. স্বভ।বতে। রুচিরাঃ। 

হরিবরপপকরছবতবহপিতৃপতি- 

! মরুতাং শ্বকা বর্ণাঃ। ” (৩) 

শে বজ্র বৃণৌ পৃথিবীপৃতীনাং 
সন্ভিঃ প্রতিষ্ঠৌ ন তু সার্ধজনে) । 
ষঃ স্যাদ্জবাবিক্রমভঙশো নে! 

যে! বা ছরিজারসসমিকাশঃ । * (৪) 

"ঈশদধাৎ নিনারতা সপ সাধ 

২২২ শি শীশাশিতিশা্শ পাপী স্পা ১২ নর টি 

/ 
ক্র 

1, 
হ মতে 

মি 
১ 

মিড: ). 
0. + 1 
এরি: 2." টি ত 
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ততঃ কভার বন্ধে বর্ণানাং 

সঙ্করে। মত১1” (৬) 

“ন চ মার্গবিভাগমাত্রবৃদ্তা। 

বিছুষ। বন্্র পরিগ্রহে। বিধেয়ঃ | 

গুণবৎ গুণসম্পদাং বিভুতিঃ 

বিপরীতো বাননোদয়দ্য হেতুঃ ॥ * (৭) | 

“একমপি যপ্য শৃঙ্গং বিদলিত- 

মবলোক্যতে বিশীর্বং বা। 

গুণবদপি তন্ন ধার্যযং 

বন্জং শ্রেয়োহর্থিভির্ভ বনে । » (৮) 

“স্ফুটিতাগ্মিবিশীর্ণশৃঙ্গদেশং 

মলধর্ণে পৃষতৈরুপেতমধ্যম.। 
নহি বজহতোহপি বজ্মাপ্ড 

শ্রিয্মন্যাশ্রয়লালসাং ন কু্যাৎ॥ * (৯) | 

“যমোকদেশঃ ক্ষতজাবভাসঃ 

যদ্বা ভবেক্লোহিভ বর্ণচিআস্। 

ন তন্ন কুর্য্যাত্ খ্রিয়মাপমাণ্ড । 
্বচ্ছদমৃভ্যোরপি জীবিতাস্তম, ” (১৭) 

পতীক্ষাগ্রং বিমলমপেতর্বদোষং | 
ধতে ষঃ প্রযততনূঃ সদব রজ্রম। | 

বৃদ্ধিস্তং প্রতিদিনমেতি যাবদাযুঃ 
জসম্পাৎস্তখনধানাগো- ৃ 

.. প্তণাম * (১) | 
অর্থ এই যে, অত্যন্ত লখু অর্থাৎ | 

ূ 
ৰ 
| 
: 
| 

হন 5 নিদে . ৮ গুণযুক্ত, | 
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| টি ১২৮৮ 1. ও রন্ব-রহস্য। । ৃ্ ৪৬১. রা 

বা কলক্ষ, কাকপদ, তীক্ষপার গু ভ্রাস 

প্রভৃতি রোষশুনা, এক্ধপ কীরক পরমাণু 
পরিমাণ হুইলেও১ তাহাতে নিশ্চিত 

দেবতার 'অথিষ্ঠান থাকে অর্থাৎ উদ্তরূপ 
গুগশালী অতি ভৃক্ম হীরক্ষও ধর়িণ 

কফদ্িবে |) 

দেবতা হইলেও, বর্ণ-অন্থলায়ে ধার 

কপ কর্তব্য এবং বর্ণ-অনুসারেই হাঙ্গণাদি 

বর্ণের ধারণ কর! উচিত । (২) 

হরিত অর্থাৎ সবুজ, সিত অর্থাৎ গুত্র, 

] পীত, পিঙ্গ অর্থাৎ পিঙ্গল বর, শ্যাম 

। অর্থাৎ কৃষ্ণ বর্ণ, আতাত্র অর্থাৎ অনল্প- 

লোহিতন্ব্ণ নৈনর্শিক স্ুশ্বর, এই 

|| নকল বর্ণের হীরক সকল যথাক্রমে হরি, 
॥ বরুণ, ইন্দ্র, অশ্ষি, যম ও বায়ু কর্তৃক 

অধিষ্ঠিত অর্থাৎ সেই সেই বর্শের হীর- 
৷ কের অধিষ্ঠাত্্রী দেবত1। (৩) 

জবাপুষ্পের ন্যার রক্জবর্প কিংবা! 

| বিপ্রমাত্যন্তরের ন্যাক্ন বর্ণ অর্ধাৎ কোক- 

| নদ বর্ণের হীরক কেবল রাজারাই ধারণ 
| করিবেন। , এই ছুই প্রকার হীরক 

সাধারণের ধাধা নহে) ইহা সাধুগণ 

ব্যবস্থা করিয়াছেন । (8) ৮. ৪ 

রাজা সকল বর্ণের প্রভু । এ নিমিত্ত 

| কেবল রাজাই ইচ্ছাপৃর্বক যে কোন 
| বর্ণের গুপযুক্ত হীরক ধারণ করিতে 

| পায়েন, অন্য কোন বর অর্থাৎ ব্রাঙ্গণাদি 
বর্ণ ইচ্ছাছুরূপ বর্ণের হীরক ধারণ 
| করিতে পারেন না। তাহার! শাস্োক 

| ব্যবস্থাস্থনারেই ধারণ করিবেন । (6) 

সপ স্পিপ১২১৯ 

উত্তম ও অধম পরস্পর 8588 সি 
চি টস ১০ পপ? সী ০ ০০ পপ পপ বল ++ 

৮ 

সাপ পে শা শািশীট সিশা স্লাপিিসী পিপিপি ০১ শিক টীশিশ 

পিং 
শেশ শি স্তন শা ০০ 

সপশীপসপপপক্জ। 

! 

গ্রহগ করিলে,খেমন বগ-সঙ্কর ছয়,তলইদপ 
সন্কর স্বীরকও কষ্টগ্রদ হয়। (৬) 

জ্ঞানী বাক্তি, খল বর্ণবিভাগ-আন্থ- 
সারে হীরক ধারণ কল্েেন মা। খণমুক্তঃ 

হীরক ধারণ করিলে পশ্বর্য; বৃদ্ধি হয়, | 
আর বিপরীত-গুটপয় হীরক ধারণ করিলে! 
বিপরীত ফলের কারণ হয়| (৭) | 

যে হীরকের একটা মাত্র শৃঙ্গ থাক্ষে, | 
তাহা যণ্দ দলিতকি শীর্ণ বিশীর্ট হয়, | 

তবে তাহা গুগযুদ্ত হইলেও, ধারণ |]. 
করিতে নাই। (৮) ] 

স্মুটিত ও জগ্রি-র্জরিত-শৃ্দ রক | 

যদি মলিন বর্ণ হয়) আর যদি তাহাতে 

বিন্দু থাকে, তবে তাহার ললল। 

করিবেক না। (৯) “০ 

যাহার এক প্রান্তে রক্ষাভা প্রকাশ 

পায়, কিছ] রক্তমুক্ধ চিতরবণ ছুপ্রিন্ত হইতে 

থাকে, সে হীরক ধারণ করা দুরে থাকুক, |. 
গৃহ রাখিলেও,* ইচ্ছামৃহযু ব্যক্তিরও 

মরণ হয়। ,(১০) * 
যে ব্যক্তি শুচি ও শুদ্ধ-চিন্ত হইয়! |] 

সর্বদা তীক্ষ গ্র, নির্মল ও সর্ধ-প্রকার- 

দোষ-বর্জিত হীরক ধারণ করে, দিনদিন 

তাহার শ্রী, সম্পন্তি, পুত্র, ধন,ধানা,গো,৪ 

অন্যান্য প্ত নকল বৃদ্ধ প্রাঞ্চ হয় 1 (১১) | 

ভারতবর্বীর রক্শান্তরে ও ক্র্যোতিঃ- | 
শান্তে এই এইন্দপ অনেক্কথ! অছে। | 
রত্ব-ধারণের সঙ্গে শরীরের উল্লিখিত 

দোষ-গুণের সহিত বে কি সম্পর্ক লাছে, |. 

তাহা আমরা.বুঝিতে পায়ি ন1। যাহাই | 
হউক, * শাস্ত্রের রলেখাুপি মাহ খলিগাদ। | 

রে ০? পাপা তি পপ লাস জি পা পপি 

৫৮ 

সপ | বজসিপটি 6 স্পা 5 সি ভীত পাটি এড তি শাল জজ 

শপ অজ পলিসি পলি আঁ পাশ আন ৬ দিস 

পপ 

পি শশী শি শী 



৮ যাহার রিনি 2572 তত 
শি ্ 7৯ 

| ৪%২ | 
পাঁয়ড় পুরাণে লিখিত আছে যে, 

| জ্রীলোকের! লকল রত্বই ধারণ করিবেক; 

: জাখ, ১২৯ । | 
ূ 

« ফোটাঃ পার্থানি ধারাশ্চ ধড়ক্টো র 

স্বাদশেতি চ। ূ 

পু কিন্ত যে নারীর সন্তান কাষন! থাকিবেক, উত্ত সমতীক্ষাগ্রা হঙ্জাধ্যাকরজাগুণা$)” 

তিনি ঘেন হীরক ধারণ না! করেন। 

যদি করেন, তবে দীর্ঘ, চিপিট, ক্ষুত্র ও 

|| গুণহীন হীরক ধারণ করিবেন। প্রশস্ত 

হীরক ধারণ করিলে, তাহার সন্তানের 
| ব্যাাত হইবেক | খা ্ 

নার্ধা! বজমধারর্যং গুণ- 

ূ ব্পি ঘুতগ্রতৃতিমিচ্ছৃস্তযা। 

ূ অনাত্র দীর্ঘচিপিট- 

| € স্বাৎ গুপৈর্বিমুক্তাচচ। ৮ 

বৃহৎনংহিতাতেও এই কথ! আছে। 
যথা 

»* 4 বজ্জং ন কিঞ্দিপি ধাররিতবামেকে 

হু পুত্রাথিনীতিরবলাতি কুত্তি তজ্জজ্ঞাঃ। 

শৃঙ্াটকচিগুটধানাবু স্থিতং যৎ 
ৃ ্ প্রোণিনিতঞ গুভদং হনয়ার্থিনীনাম্। * 

গক্রাচার্যোর রত্বপ্রচারণে ও উক্ত আছে | গুলি শুন্বর, দোয়বর্জিত, 

] যে, «ন্ ধারয়েৎ পুত্রধামা নারী বঙ্সং 

| 
ফদাটন। '* পুতোৎপত্তির সঙ্গে হীরক- | হীরক পৃথিবীতে জুল নহে অর্থাৎ | 

| ধারণের. 'ষে কি. সম্বন্ধ আছে, তাহা; 

| আমর] বুঝি ন1। 

ৃ গুণ ও দোঁষ। 
হকের গুণ ও দোষ অঙ্গসারে 

| মূল্যের অনরত। ও আধিক্য ছইয়! থাকে 

| এবং ধারণের যোগ্যাষেংগ্য নির্ণয় হই. 

| থাকে) ভুতদাং গণ ও মোষ ব্ল। 

ৃ গুণের, পরে অন্যান্য গুণে উল্লেখ 

(গজ রর (45. 

কোষ্টী নর্থাৎ প্রান্ত বা,কোণ, পার্থ, | 
৬'। ৮ কিংব! ১২ প্রকার ধার, উত্তজ ৃ 

অর্থাৎ চাপটা নহে, সম, আগ্রা সকল ূ 

তীক্ষ।' এই গুলি হীরকের আকরিক 

গুণ অর্থাৎ আকর-বিশেষে ও লকল র 

নৈসর্গিক গুণ হইয়া! থাকে, পশ্চাৎ ধমন, 

পরিকর্ ( পলিশ.) ও অস্ত্রীকরণ € কট) 

বারা গুণান্তর আহত হয়। 

“ষট কোটাগুদ্কমমলং স্থুট তীক্ষধারং 

বর্ণান্বিতং লঘুহুপার্থেমপেত দোষম্ | 
ই্ামুধাংগুবিস্ৃতিচ্ছুরিতাস্তরীক্ষং 

এবংবিধং ভুবি ভবে স্থলড়ং ন বজম্। 

ছয় প্রকার কোটাযুক্ত, বিশুদ্ধ, নির্শাল, 

সুপার্থ, দুব্যক্ত ও তীক্ষধার-মুদ্ধ। সুন্দর 

বর্ণ, লঘু অর্থাৎ ওজনে হাল.ক1, পাশ. 
রামধনূর ৃ 

ন্যায় কিরণ বাহির হইতে থাকে, এক্সপ ূ 

কখন কখন পাওয়া যায়। 

» ৭তার্থং লু বর্ণতশ্চ গুধবৎ পার্থেবু 
সম্যক্ স্থিতম্। 

রেখাবিন্ুকলক্ককাকপাদকব্রাপ1- | 
দির্ভিবজি তম.” | 

অতাস্ত লঘু. বৃ ভাল, পার্খ্বদেশ উত্তঘ | 

রেখা-শুনা, বিন্দবর্জিত, নিফলঙ্ক, কাক. 

পলিশ 

আব ক। গরুড়পুরাণে প্রথমতঃ আকরিক-: পদ ও ত্রাস নামক ঘোষ ন| থাকা, এই | 

লকল হীরকের ৬৭ এবং ইহার বিপরীক | 

হটে ফোক | 
শিস পীপপিপীপিকী ০০ পসিসজআ+০০4 7৩ 

চ্রিপস শী ০০০১ সির 8813 হল 
নি ॥ 

চিরে ক্র নে 



| যাধ,) ৯২৮৮)" 

| বৃহৎনংছিতাকার বলেনঃ্ীন্নক তিল | 

| অন্য অনা পদার্থ স্বার! অভেঘ্য,লখুংজলে | 

| ভালে, চঞ্জরপ্মির নার রি, বিছাৎ, 

অন্ধি কা ইঞ্জধন্জর ন্যায় প্রত! বিস্তার | 

ৃ করে, এরূপ হীরক অতি উত্তম । আর 

যাহা কাঁকপদ নামক দোব-ছুষ্ট, মক্ষিক! 

| ও কেশধুক্ত (ইহাও এক প্রকার দোসর 

ৰ লক্ষণ ) ধাতুযুক্ত, কর্করবিদ্ধ (কাঁকরের 

| চিহ্ন) চতুক্ষোণ, দিপ্ধ অর্থাৎ লেপযুজ, 

| মলাধুক্ত, আস-দোষে দুষিত, বিশারশ 

| (ভাঙ্গার দাগ), এই সকন দোষ 

ৰ | ফাহাতে থাকে) তাছা। ভাল নহে । এবং 

ৃ | যাছ। বুদ্বদের ন্যারঃ দ্লিতের নায় 

| (অগ্রভাগ ভৌত), চাপটা, বাসা 
ৃ ফলের নায় লম্বা, একনপ হীরক ভাল 

| নছে। হথা-- 

| এসর্বদ্রব্যাতেদ্যং লঘ্স্তমি তরতি 

| ূ রশ্মিবৎ স্বিগ্কম্। 

তড়িদনলশক্রচাপোপমঞ্চ বজ্জং 

ছিতাক্ষোক্তম্।” 

| “কাকপদমক্ষি কাকেশধাতুযুজানি 

ৃ শর্করাবিদ্ধম্। 

| সবিগুণাশ্রিদিগ্$কলুযতস্ত বিশীর্ঠনি, 

| ন গুভানি। ” 

“ যানি 6 বুদ, দ্দলিতাগ্রচিপিট- 

বাসোদলপ্রদীর্থানি। * | 

9%ৎপংছিত। দেখ। 

হ্যপি বিশীপুকোটিঃ 

সবিন্দুয়েখাস্থিতে। হ্তর্ণো বা 

তদলি ধসধান)পুতান্ 

সঠিক: পে্জীিিিটিনি 

রত্ব-য়ছদ্য। 1 

হু লা নি 
৪৮৮৯ ॥ 

রে 7 

1 
৩ এ 

টি ং খন : 
ছা ্ 

সঃ ঘা, 

নং 

সৌদামিনীবিশ্ষ,রিভাতিয়ামং * 
রাজা বন্মোক্তং কুলিশং দধানঃ। 

পযাক্রমাক্কাঝপর প্রতাপঃ 
সমস্তসামস্ততৃবং ভূন্ক্কি ॥ ৃ 

গরুড়পুরাণ। | 

অর্থাৎ বিছাতেক নাস প্রভাযুক্ত হীরক | 
দোষান্বিত হইলেও, তাহ! ধারণ-কর্তার | 
ধন,ধান্য গু পুর বৃদ্ধি করে। মৌদামিনী় | 
ন্যায় স্ফরণ-গুণবিশিষ্ট ও মলনোহঙ্ক | 
পূর্বোক্ত প্রকারের গুণসম্পন্ন হীরক ধারণ | 
করিলে, রাজা পরাক্রম দ্বারা পরের | 
পরাত্রম ধ্রংস* করিয়া রাজা ভোগ 

করিতে পারেন। আই সকল গুণতিন্ন] 
হীরকের রাসান্ননিক গুণ যাহা রাজ- 
নির্ঘস্ট প্রভৃতি বৈদাক-গ্রন্থে আছে)” 
তাহার কতিপয় গুণের উল্লেখ করিতেছি। | 

“হীরক ফ্ড সযুক্ত, দর্বব-রোগ* | 
নাশক, সর্ধনিষ্-নিবারক, হৃখ-জনক, | 
ঘ্েড-দুঢ়কারক, রঙারন, লারক, শীতল, | 
কষায়। শ্বা্)* বমন্টকারক ও চক্ষুর | 

ছিতকাদী॥ ” 
 [রাজবন্ত ও রাজনির্ঘন্ট দেখ। 

পরীক্ষা | 

হীরক অতি মূল্যবান পদার্থ এবং | 

উহ! শিল্পকুশল ধূর্ত বাকিরা কুতিম ] 

করিয়া থাকে। নেই জন্য* ইহার. 

পরীক্ষা জাত ধাক! আবশ্যক । গকড়-.| 

পুরাণোক রদ্বপরীক্ষায় লিখিত আছে! 

যে, 

“আয়না গুপরাগেণ তথ! গো: 
4১ ও একরত।, 
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| ৪৬৮. আধ্যদর্শন | : মাঘ, ১২৮৮ | 
পরত এহন লে পনি 

দ্বপরীক্ষকৈ:॥” | সকল রত্বেরই গৌরবের হেতু; কিন্ত | 
| অয়ঃ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট নির্মল লৌহ, | হীরকে' তাহার বিপরীত অর্থাৎ রত্ব- | 

| পুষ্পরাগ নামক মণি, গোমেদমণি, | তত্বজ্ঞ পণ্ডিতের বলেন যে, লখু অর্থাৎ | 

| বৈদূ্ধা মণি, প্কটিক, কাচ ও ভিন্ন ভিন্ন | ওজনে হালকা হওয়াই হীরকের | 
ৃ প্রকারের ক্ষার দ্বারা দক্ষ মানবেরা | গৌরবের কারণ । 
 হীরকের প্রতিকূপ অর্থাৎ দৃশ্যে অবিকল | জাতিরজাতিং বিলিখস্তি বজজকুরু- 

] 

| *বৈদুর্ধক্ষটিকাভ্যাঞ্চ কাটৈস্চাপি , “গুরুতা, সর্বর্বানাং গৌরবাধার- | 
ূ পৃথগ.বিখৈঃ। কারণ্ম॥ | 
| প্রতিরূপাণি, কুর্বন্তি বজ্স্য কুশলা বজ্ধে তান্ বৈপরীতোন সুষ্রয়ঃ 

ৰ জনাঃ। গরিচক্ষতে 1৯ ] 

ৰ পরীক্ষা তেয়ু কর্তৃবা। বিদ্ব্তিঃ গুরুত্ব তনর্থাৎ ওজনে :ভারি হওয়া | 

[ এ্ররূপ গ্বীরক প্রত্বত “করিয়া থাকে; বিন্দাঃ। 

এজন্য বিচক্ষণ পরীক্ষক দ্বারা তাহা | বজেবর্ং বিলিখতি নান্যেন 
পরীক্ষা করা আবশ্যক। পরীক্ষার লিখ্যতে বজম,।” 

বপ্রণালী.এইন্ূপঃ-- জাত্যমণি দ্বারা অজাতিমণির এবং 
“ক্ষারোয়েখনশালাভিস্কেষাং হীরক ও কুক্ুবিদ দ্বারা জাত্যমণি 

কার্য? পরীক্ষণম, ।॥” | ও হীরক ভ্বার! হীরকের উদ্লেখন করা ৰ 

ক্ষ/র, উল্লেখন (টাচ) ও শালা- | যায়। অনা কোন পদাথ ত্বার! 

| কার্ধা, এই তিন প্রকার ক্রিয়া দ্বার | হীরকের উদ্বেখন কর! যায় না। 

| ধবীরফের পরীশ্দণ হইয়ঃ থাকে, “বজাণি মুক্তামণয়ে! যে চ কেচন 

ৃ 
| ৷ 
1 

ূ 

| 

ৃ ( শালাডিত এই পাঠের পরিবর্তে | | জাতয়ঃ 

৮ পাঠ দেখা যায়।) ৰ ন তেষাং প্রতিবন্ধানাং ভ! 

ৰ এপৃথিব্যাং যানি রত্বানি যে চান্যে র 8০ ভবেতার্ধগানিনী। 

৮ দোহধাতবং। | তির্য্যক, ক্ষতত্বাৎ কেবাধ্িৎ কথঞ্চিৎ 
সর্বাণি বিলিথেৎ বজং তচ্চ তৈ রন বদি দৃশাতে। | 

বড বিলিখাতে।৮ |] তির্ধ্যগালিখ্মানানাং সাপার্েন্বপি | 
পৃথিবীতে যে কিছু রত্ব ও তৈজন ধাতু ্ হুন্যতে।” ] 

| আছে, হীরক ছারা সমস্তেরই উল্লেখিত | হীরক, মুক্তা, এবং অন্য কোন মণি 
( উল্লেখন অর্থাৎ চাচা! দাগ লাগান) : যদি জাতা হস্ত অর্থাৎ ঠিক জাতীয় হয়, 
ং কিন্ত "হীরক তাছাদিগের দ্বার | আর তাহারা আবদ্ধ থাকে, তাহা হইগে | 

ৰ সা ফন, রর নেই নকল বি ছীতি বা. জজ | ূ 

ণ 

ৰ 
! 
1 

| 

রর রা হাহ পি ৪ সিলিং শে হা শা 

ঠ তি ১ শা, রা রা শর ১5৫ রর রং চরুযারের 



মাধ, ১২৮৮। 

কিংবা শিখ। উদ্ধগ/মিনী পথাকে লা। 

তীর্ধাক, উল্লেখিত (পার্ে বাকা করিয়! 
কাটা) বৌন কোন খধির বক্র-কর্তনত। 

ছেতুক যদিও, প্রভ। বহির্গত হয়; কিন্ত 

সে গ্রভ। পার্খবধেশেই আহতছয় । * 
বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে হীরকের পরীক্ষা 

সম্বন্ধে এই মাত্র উক্তি আছে । বথা--. 

“সর্বদ্রধ্যাভেদাং লঘস্তমি 

তরতি রাশ্মবৎ দ্িদ্ধম.।* 

অর্থাৎ হীরক ভিন্ন অন্য কোন 

পদার্থ দ্বারা হীরক উল্লেখিত হুইবেক 

না। হীরক লঘু ও জলে ভাসে, রশ্মি- 

ূ যুক্ত অথচ হ্দিদ্ধ। 

নীতিসারপগ্রন্থের গর্থ অধ্যায়ের ২য়! 

প্রকরণে হীরকের পরীক্ষ। ও প্রশংসা- 

। সন্বদ্ধে এইরূপ উক্তি আছে । যথা 

“রত্বশ্রেষ্ঠতরং বজং নীচে 

গোমেদবিক্রমে |” 

তাবৎ শ্রেষ্ঠ রত্বর মধ্যে হীরকই 

শ্রেষ্ঠ এবং অধমের মধ্যে গোমেদ মণি ও 

বিদ্রমই অধম। 

“নার়সোলিখ্যতে রত্বং 

বিনা মৌক্তিক-বিক্রমাৎ্থ * * 

পাষাণে নাপিচ প্রায় 

ইতি রত্ববিদে। জণ্ডঃ 1৮ 

ন জগাং যাস্তি রানি 

বিদ্রমং মৌক্ষিক্কং বিনা 1” 
মুক্তা ও গ্রবাল ভিন্ন অন্য কোন শ্রেঠ 

রত্ব তীক্ষ লৌহ দারা চাচা যায় ন! এবং 

প্রায় অর্থাৎ পাধারণওঃ অনেক প্রকার |. 

| পাধাণে ধর্ষণ করিয়া ক্ষয় করাঝ হায় ন1। 

রত্ব-রহস্য 

ূ 

এরি এ 

মিনি এন 

টিটি 
৮ ৮ 

১৯ ঘর নু 
৪7৭ 

৬ 
" 

॥ হর 
খ 

। রড দে 
নী... ₹০৭ ১ ম 

চে 

। ট 

শু 

১ 

হীরকের. নুলা-সব্বন্ধে ত্ব-শাস্তরে নানা [| 
কথা আছে। তাহার কতিপন়্ 

প্রমাণের উত্তেখ করিয়া প্রস্তাবের || 

উপসংহার কর1,বাউক | গরুড় পুরা ৰা 

ও কল্পদ্রম-ধৃত যুক্তি কল্পতক্ষ-গ্রন্থে মুলা- 1 

সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে । যথা-- 

“যদি বজ্মপেত দর্ধদোষং ৃ 
বিভৃয়া্ তগু,লবিংশতিং গুরুত্বে। | 

মণিশাস্্বিদে! বদস্তি তস্য | 
স্বিগুণং রূপক-লক্ষং মুল্যমু. ৷» 

নি 

সব্ধপ্রকার-দেষ-বজিতি হীরক যদি, 

২০ বিংশতি তপ্ডল পরিমাণে গুরু হয়, | 

তবে মণিশান্ত্রবেত্তার তাহার ছিগুপিত, 1 

রপক অর্থাৎ ছুই লক্ষ রৌপ্যমূল্য | 
বলিয়! অবধারিড় করেন। এই ক্োকের ৰ 
তণ্ডল শব্ধের অর্থ পারিতাধিক। মণি- ৃ 

শাস্ত্রে হীরকাদি-রত্ষের গুরুত্ব-নির্ণায়ক | 

পরিমাণ-বোধক' তওল শবের অর্থ | 
এইরূপ । ৃ 

, “অষ্টাভিঃ সর্বপৈর্শৌরৈঃ 

তণ,লং পরিকরয়েখ।” 

৮ আট ্াশ্থেত সর্যপ ওজন করিলে 

যে পরিমাণ হয়) সেই পুরিমাণেক়্ মাম 
“ততুল » । বৃহৎসংহিতা-গ্রন্থে ওএইকপ ] 

লিথিত াছেখ যথ$-- ৃ 

“সিতসর্ষপাষ্টকং তও,লো। 

তবেততপৈল্য বিংশত্যা ॥ 

ভুলিতসা দ্বেলক্ষে র 

ল্যং দিব [মিতে চৈতবথ 1, | 

ষ্ 

শি রো ০ নি 

ল হে র্ 
স 

। শে 
চে 



শঙ 

শ 
রঃ 

৬. 

| ৯৫ 
(রর 

] 

॥ হইলে, তাহার মৃল্য ই « লক্ষ। এই 

| ৮স্েত সবর্পে এক তুল হয়, 

| ওজনে তাদৃশ বিংশতি তও,ল পরিমাণ 

 নিষ্ধারিত-মূলোর ও ওজনের ক্রমে ছুই 
] হই ভাগ হীন হইলে, এক এক ভাগ 
॥ অবশিষ্ট থাকা (এক লক্ষ) বুঝিতে 
| হইবেক। 
বাবস্থা দেখা যান্। 

গরুড়,পুরাণেও সেইরূপ 

যথা 

“যত লৈদ্বণাদশভিঃ রৃতস্য 
বজ্জমা যল্যং প্রথমঃ প্রদিম.। 

দ্বাভ্যাং ক্রমাৎ হানিমুপাগতস্য 

স্বেকাবসানস্য বিনিশ্চয়োই্য়ম ॥” 

গ্জ্রিভাগ-হীনার্ধ, তদর্ধ-শেষং 

ত্রয়োদশং ত্রিংশদতোর্ধভাগ! 

অশীতিভাগো২ংথশতা'শভাগঃ 

মহজ্রভাগো২ইপি সমানযোগঃ 1৮ 

ভ্রিভাগহীনে অর্জহীন, ভ্বিংখং হীনে 

| জয়োদশ। অশীত হনে শতাংশ, এবং 
সহ ভাগে ত্দপেক্ষা। অয়। এই 

ৃ স্লীতিতে, প্রথম. নির্দি প্রমাণের যেমন 

যেমন হীন ব। অল্পত| হইবে; সেই সেই 

ঢ ক্রমে) মূল্যে্সও অল্পত1 হইবে। 
“আনেনাপি ছি দোষেণ 
অক্ষা| লক্ষেণ ভূবিতম্ 
স্বনূলযাৎ দশনং ভাগং 
মুল্যং জ্ভূতি মালবঃ 1” 

৫. 

চু উচিত গুদের হীডা বদি পূর্বোক্ত 
টি ছোষে ঘুবিত হন, তায -বিজ্ষেতা মানব, 

নির্দ মুলা অপেক্ষা ঘস 

1 াইবে | ন্ট ১ 

আধামর্শন। 'আঘ। ১২৮৮1] 

“ প্্টানেকঙ্গোষপ্য 
হৃয়লয ধহতোইপি বা ॥ 
সবযূলযাচ্ছতশো। ভাগে 

বজসা লন বিধীয়্তে।% 

* স্পষ্টুদোবমলাক্কারে 
বং যদাপি দৃশাতে। 

* প্ুস্ীনাং পরি কর্ধার্থং 

মূল্যং তস্য ভল্লেযু।” 

হীরক গ্বলল হউক, আর বৃহৎ হউক, 
যদ্দি তাছাতে অনেক দোষের প্রকাশ 

থাকে, তবে তাহার মূল্য প্রকৃত মূল্যের 

শত ভাগের এক ভাগ বিধান করাও 

কর্তবা নহে) বদি অলঙ্কারে ঘ্বোষযুক্ত 

হীরক থাকে, তবে তাহার মূল্য জল্প 

এবং হীরক কি অন্যান্য রত্ব যদি পরি- 
কর্মীক্কৃত (পালিশ) না হয়, তাহ! হইলে 
সেই অপরিকর্থীককত রয্বের মুলাও 
অল্প হয়। এতত্তি্ন বৃহৎসংহিতাকার . 
বলেন যে, যে সকলশ্হীরকে কাকপদ, 
মক্ষিকা, কেশ, ধাতুযুক্তত1, শর্করাবিদ্ধ, 

লিপ্ত, কলুষিত, অত, বিশীর্ণ, বুদ্ধদ, 
দলিভাগ্র, চিপিট।) বাসাফলঘৎ দীর্ঘতা 

প্রত্বতি, দ্রোষ থাকে, তবে সে সকল 

হীরকের প্রকৃত যৃল) অপেক্ষা আট ভাগ । 

হানি করিবেক। 

মর্বেধাং চৈতেফাং মূল্যাৎ 
ভাঙ্গোহইমোখ হাঁনিঃ (৮ 

[ইত্যাগি বৃহত্সংহিতা দেখ। | 

অপিচ,মছর্ষি গুক্রাচার্ধ্য শ্বকত নীতি- 

গ্রন্থের রক-এঁকরণে 'বলিসাছেন থে 
১) রাধার ফোরপগগেই র্বণসকলের 

চি এ সস 

্ ক 

মম 

হু 

7 

ন্ 

্ল 
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খা 

পা 
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০ রা ঞ 

|| যাঘ। ১২৮৮, 

| যথা... 
র *স্প্রাজবষ্্াচ্চ র্ধাননাং 
| মূল্যংহবীনাধিকং ভবেৎ।” 

বিথেচনা করিয়া দেখিঞল, ইহাই 
সঙ্গৃত কথা বলিয়া বোধ হয়। কাল, 

দেশ ও পাত্র অনুমারে কেবল রত্ব নে, 

| নকল জ্রবোরই মূল্যের তারতম্য ঘটন! 
হর । 

সক্রাচার্য্য*কৃত রত্বাধ্যায়ে, হীরকের 

একটা সাধারণ নিয়ম আছে। হীরক 
সকল প্রায় সেই নিয়ম-অন্থসারেই 

ক্রীত বিক্রীত হইয়া থাকে । নিম্নষটা 
| এই যে,-- 

«এক সোব হি বজ্জস্য. 

ত্বেকরত্তিমিতসা চ। 

সুবিত্তব তদলটলাব 
মুল্যং পঞ্চ-হু বর্ণক ম্।” 

| প্রন্তিকাদলগ্রিত্তারা 

ূ ষষ্ঠং পঞ্চগুণং যদ্দি। 
যথা যখ! ভবেম,নং 

হীনযৌল্যং তথ] তথ। | 

এক রত্তি ওজনের এক খানি নির্দোষ 

ও উৎরুষ্ট হীরকের মুণা ৫ পাচ স্বর্ণ 

| (৮* রতি অর্থাৎ ৮/১* আনা ওজনের 

| সব তার নাম জুব্ণ।)* ৷ ইহাই হীরকের 

সূলোর উচ্চসীমা ব, সুল্যকেস্্ । ইহা 
অপেক্ষা য তি ওজনে স্ববিক, বিারে 

| অধিক ও উৎকৃষ্ট, হইবে, ভণ্ই ভাঁহার 
মূলা প্রত্যেক রক্কি অহ্নার়ে ৫ পাচ ৭ 

& অধিক হইতে থাঝিবেক, এবং. যেমন 

শু 

৪৯ পক 

ঘ-রহ্সা। | ঠা 
৷ মুল্যের অল্পত! ও খাধিক্য ছুইজ। থাকে । | হেন হীন হইবেক, তেষনি হেইনি 

র্ ৃ ঃ 
রা মূল্যও হীন হটবেক। এই লিয়মটী | 

এদেশে বছকাল হইতে প্রচারিত আছে | 
এবং অধুনাতন-কালেও প্রায় এই ॥ 

নিরমেই হীরকের ফ্রুয় বিক্রয় সাধিত ] 
হইয়া থাকে। উল্লিখিত গ্রন্থে এই || 
সাধারণ-নিয়মের অতিরিক্ত কএকটা | 
বিশেষ নিয়ম আছে। এন্ুলে তাছাও | ূ 

উল্লিখিত করিতেছি। যথা £--* র 

“খা গুরুতরং বঙ্ত্রং 
তন্ম ল্যং রত্তিবর্গই । 

ভৃতীক্াংশবিহীন্ধ ৰ 
চিপীটসা প্রকীপ্িতম্।* : 
“তরবদ্ধং শর্করাতস্য ৰ 

চোত্তমং মুলামীরিততম্ 1 : 

রতিকায়াশ্চ দ্বে বজ্ে ৰ 

তদর্ধং মূলযমহ তি 1৮ ূ 

এতদর্ধং বহুবোহ্র্স্ি ৰ 
মধ্যাহীন! গ্থা গুপৈ21”, ঈ 

এউত্তমার্ধং তদর্ধং বা ূ 
হীরক গুণহীনতঃ। | 

বর্গরতিধু সংধার্ধয | 
কগানাং নরকং পৃথক ৮ 

তমাংশপঞ্কং পূর্ব 

ব্রিংশতিন্তজেৎ ততঃ 1” 

রত্ধি অস্থুলারে হীরকের- মুলত বাছ1 | 
বল! হইল, চিপীট * (চপ্ট) হীরক. 
হুটলে, তাহার তৃতীয্লাংশ হীন হইবে) 
শর্করা নামক দোষ থাকিলে, কাহার 

অর্ধ হুল্য হুইবেক |. প্োক গুলিতে, ] 
ক্রমে উদ্ত রূপ নিদের শর 
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8৬৮ « 
লিঃ এ পুত ও 

: অন্যধারণ করা তইয়াছে, তাহা পাঠকগণ 
“সহজেই বুঝিতে সক্ষম হইবেন. 

উপসংহার | 

ভারতবর্ষ ও চীনদেশে হীরক, উত্তম- 

“রূপ কাটিয়। তাহার দীপ্তি প্রকাশ করিতে 

রপ্জতত্ববিদ্গণ অবগত ছিলেন। পুর্ন 

ইউরোপ মহাদেশে হীরক খনি হইতে 
“প্রাপ্ত হইলে, তাহা পদ্ষ্কীত করির! 

অলক্কারে ব্যবন্ছত হইত; কিন্তু তাহা 
| কাটিয়া ওজ্জবলা-প্রকাশের নিয়ম পঞ্চদশ 

| খৃষ্টাকিতে পুই ভ্যাপবর্গেন দ্বারা 
| প্রকাশিত হয়। 

ভারতবর্ষের গলকণ্ড!র হীরক অতি 

ৃ চিজ হ্টতৈ গুসি্ধ। বোর্ণিও 

|| ও মলকার যে হীরক প্রাপ্ত হওয়া যায়? 

] “তাহা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নহৈ। অগঠাদশ 

খৃষ্টাব হইতে গরচুর-পরিমাণে ব্রেজিলে 

| হীরক প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ইহ 

[জি অধুনা ইর্উরেল পর্কত, উত্তর 

| আমেরিকার ঢোন কোন অংশ, 

/ স্েতিয়া ও আফিকার় হীরক পাওয়া 

[গিম! থাকে । এ পরবাস যত হীরক প্রাপ্ত 

| তা গিক়্াছে, তাহার যধো ভারত বষীয় 

হীরক উত্তম, পর্বা-প্রপিদ্ধ ও, বহুমূলা। 

| কখিরক্সাছে, কোহিছুর় নামক হীরক 

পাশবদিগের “মুকুটে শোভা বিস্তার 

0 করিয়াছিল । ইছার প্রাচীন ইতিবৃত্ব 

[আর বিশেষ কিছুই জাত হওয়া! যায় 

পা) ই কোন এক. ভে 
] সীলের ইস্তগপ্ত ৯: পরে)! 

টির 0820-০৩-০৫ সিসি 

শি 

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ছুলতান বানর ইছ। || 
বনছযত্বে অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন । | 

গাথ, ১২৮৮ । | 

ফরাশীশ ভ্রমণকারী টাবর-নিয়ার্ অরঙ্গ- || 

জীবের নিকটে কোহিনুর দর্শন করিক়া- 
ছিলেন৷ এ+সময় হরটন, সিও বর্জিরা 

ইছা কাটিয়! হৃদৃশ্ত করিতে গিক়্া, তাহার 
দীপ্তির হানি করিয়াছিল, এজন্য নৃপতি | 
আরঙগজীব তাহাকে অপমানিত করিয়! ৃ 

রাজা হইতে বহিষ্কৃত করিয়। দিয়।ছিলেন । 

দীল্পি হইতে নাদির সাহা ইছা পুন ৃ 

করিয়া লইয়া যান, ততপরে তাহার র 

বংশধরের নিকট হইতে আহম্মদ লাহু ৃ 

প্রাপ্ত হইলে, তৎপুত্র স! স্থজাঁর নিকট 

ৃ 
] 

ৃ 

হইতে উহা! মহারাজ রণজীৎ সিংহ গ্রহণ 

করিয়! শ্ব-বাছতে ধারণ করেন। ইংরাজ- 
গবণমেণ্টের পঞ্জাব জয়ের পরে কোজিনূর : 
১৮৫* খুষ্টান্বে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 

নিকটে প্রেরিত হুয়। ১৮৫১ খৃষ্টাঝের 

ইংলতীয়-মহা গ্রদর্শনদে উহা প্রদর্শিত 
হটয়াছিল। সে সময়ে আমষ্ারডম.নগর- 

বাসী কাষ্টার নামক এক জন প্রসিদ্ধ 

রত্মবাবনারী দ্বার উহার উ্ধময় প অস্ত্রী- 
করঞ ও পরিকর্মা সাধিত হইয়াছিল। 

ভূমণ্লের রাজভাণ্তারে বত হীরক আছে, 
তাহার মধো ফোহিচুর সর্বোতকষ্ট। 

উহ! এক্ষণে মহারান্ভী এন্প্রেস ভিক্টো- 
রিয়ার সুকুটে পরিশোৌোভিত রহিক্কাছে। 

মছারাজী ভিক্টোরিয়ার জার এক খানি! 

বছনৃলা হীরক-আছে, তাহার নায় | 
কথারল্যাশ হীরক 1 উহ, ভি থ | 
কনধায়লযাতর. আশিকি হিকা।. 
সি 

[০ ৬০০ 

৪ 

£ 

চি দি পিশ্ি 
দড ক সহ 

সপ ্র 



পাত ক সস ত:০ 

মাধ, ১৯৮৮। 
০ 5 

মঙ্গল-গীত। 
সম শি অত জন পারার ও. পি সপ ভি 

[ 

| মযুর-মিংচাসন হইতে এক জন ফব্ঃসী 

৪৬৯ 
শপ পপপসপপাদ পা পাটি ৰ 

কুষিয়ার সম্রাটের স্তিকর্টে যে নব্গ্ | খন, স্টকে উপটৌ কম দিাছিলেন। 
হীরক আছে, দেখানি অনিবনূমূলা ও | তাহাতে পীরসা-ভাষায় নাম খোদদিত | 

৷ ভারতবর্যীর হীরক। উহা নাদদির সার | আছে। তৃতীয় নেপোলিগান্ তৃপতিন্ন | 
যেসকল বহুমূলা হীরক ছিল, ন্তাঞান ; র 

| অপহরণ করিরা আর্মেনিয়ায় এক বণিকেব] যধো 4 পিট "এ “ইউজিনি ৮ হীরক ৃ 
ূ ॥ নিকট বিকয় করিয়াছিল। উল্ভ হণিক সর্বোৎকৃষ্ট । প্রথমোজ্ঞ সণিখও গল- | 

রুই খুব কুসিয়ার এন্প্রেস দ্বিঠীয় | কণার খনি হইতে প্রাণ হয়! গিয়াছিল।; 

| কাথারিনের নিকটে উক্ত ভ্বীরক বিক্রয় । 

& করিয়াছিলেন। রু"নয়াব সম্রাটের আর 

[হট খানি বহুমূশা হীবক আছে, তাহা 
। এক খানির নাম পোলার ষ্টার, অপব 
৷ থাশির নাম সা। 

স! হীরক খানি আব্বাস, মির্জার পুত্র 

রুদিয়ার একজন মন্তরান্ত মি ৮ আট 

লক্ষ টাক মূল্যে “ স্যানৃতসি” চারকক্রন্ন 

কিয়াছিলেন। এই 

ইউরোপে প্রথম অন্্রীকূত হচয়াধছল । 

শ্রীরামদান গেন। 

০ 

ূ একি একি জাঙ্ মলিন ভারে 

র কেন গো রা লঙটবী ছুটে, 
 গ্রাবীণ, তর বালক, সবারি 
| 
ৃ আনলে হরষ ফু্টয়1 উঠে? 
4 

ূ নিরাশ! ভাঁমমী 

বহু দিন হ'তে ভারভ-মুখ 

ঢেক্ষেছে, হবুও কেন বঙ্গবাসী 

হামিশেচে আজি ভুলিয়া হখ? 

ছে খঙ্গবাসী। 

আগেনি ত দেশেএখিলম্ব আছে, 

এখন ও হুর্গতি- হারিণী শাদা 
| নিশ্চিন্কে নিবাসে শিবের কাছে। 

ক তেনে উড, বির 

এসকল, ---.২০:-:২০৩ 15 শীত কত শক্িতি? | শশা শি 

চির ঘোর সম । 

*৪ ধনে] শরৎ | এতই উল্লাস, 

মঙ্গল-গীত ।* 
এ মঙ্সিন বে লেঠিন দিবস 

* হাসে বগবধূর্সী বাহিবে হাসি, 
অন্তরে যা থচ্চ্ » ভন বা! অঙ্গাস 

সুখে ফুটে তবু কিরণ-রাশি। 

নেক শত) . নাছক শারদ, 
ভগ আধারে আলোক-রেগা 

তারত-শাসন- আপনে রিপণ 
€ প্রধান-বিচার*সালনে রমেশ্ট 

আশ'র আলোকে দিয়েতে দেখা। 

এ মধুধ হাঁপ 
তাই ুখ"আশ তীরক্ট-হদে 

আননা-জোয়ার তাই ত ছুটেছে 

ছোেঙে? চুরে' চির দুঃখের বাধে। 
শক এসপি স্পট আসা ০ ০ 

* আনারেবল জীদুক রহেশচন্ হিতের ফাইকোর্টের প্রধানতষ ' বিচারপতি হত উপগকে | 

কোন ভত্র-খহিলাসতিত এই পীতিটী সাঘযে প্রকাশিত ₹হল। স। 

হীরক খণ্ড 

শত মাপ 512১0 0 ক প্রশিও 

| 
| 

পিসি শপিপিিসীসি পা শিপন সপ পাপন পাল 



৪৭৬ রর আধ্াবর্শন ৷ ' মাঘ, ১২৮৮ |. 

[.কফেন্ন কেন ইহা নহে ত নৃগ্তন “রিপপের জয় » আরাব ভুলি”। ]. 

শ্বেত-গ্রতিনিধি কতই আসে । | জয় জগদীশ, এদেশের জন | 
বঙ্গবাসী তাছে, নছে এত হৃখী, রী বজে গাও জয় বেদম তুলি । | 

গ পাখোন্নাজ, বানাও এশ্রাজ কই তাছে এত হরষ না দেখি, 8৫ ৮ 
ই । হাপ্াচী পিয়ানো মধুর বুলী 

মঙ্গিন ভারত নাধ্ধিক হাসে। 

€কনই হালিবে? 

| গুধু বাহ্য শোভা, শুধু আড়ম্বর 

র যদি গে! হরয-কারণ হত, ৃ 

| ধুমকেতু, ব্জ উদ্দিলে অস্বরে, 

র ফুটিত কমল কুমুদ কত। 

নয় ধমকেতু নছেক অশনি | 

অনন্ত আধশয়ে আলোক-রেখ। 

সত্য-পরায়ণ ধার্পিক রিপণ, ইবি 
তপৃর্ব বেদনাগুলি। 

১. ভারত-শাসনে দিয়েছে দেখা । গাও দেশময় উতর 

গাঁও সবে জয় ভারতের জয় রিপণের জয় সবাই মিলি । 

স্যার 

আত্মোৎসর্গ বা প্রাতঃম্মরণীয় চরিতমালা । 

ৃ 
ূ 
ৃ 

ৰ 

ৰ 

ৃ 
| 

. দ্বারিদ্র্যে মাহাত্ম্য । 

1 স্বগতে অধিশিত্র হৃখ হঃখ দেখিতে 

| গাওয়া যায়না । সুখের লক্ষে ছঃখ, 

'] হাতের সঙ্গে মুখ নিরস্তর মিশাইয়। 

আট আছে। দরিত্রের কুটারে ও রাজার! 

| অষ্টাজিক্ষায় খুঁজিলে এই ছুইই মিলিবে। 

| তবে অবস্থাঠির্দে বেশী কম মাত্।; 
 খমৈকেত সংঙ্কার আছে, দারিত্রয-ছুঃখ 
অযপক্ষ! অধিকতর -ক্লেশকয় বিষয় আর 

চুনাই। কিন্ত তাহা বদ! চিন্তাশীলতা, 

র্ ৃ 
রর % ্ য়া, রি টড, $ সদ সিডি । 

না । 3৭ রি ৬৬ বসির ঃ ২৬ যন, তং দে & 

| বাজা'য়ে তান্পুরা, ধর উচ্চে তান, 
মিধা”য়ে পঞ্চদে কর যশোগান 

* ধন্য বিচারক রিপণ ধীমান” 

গাও সমস্বরে সকলে মিলি? 

গাও চিরহঃখ-বেদন] ভুলি?। 

বিছিত বিধান, যদিও রিপণ 

কগে'ছেন তথু বঙ্গবালিগণ! 

গাও হেহইয়! হরষে মগন 

মমত1 প্রভৃতি যে সকল গুণে মাঁনব- 

মন ও মানব-ছদয় ক্ষর্গীয় তাৰ ধারণ ৰ 

করে, তাহ! রাজার অক্টালিকা অপেক্ষা | 
ঈত্ির্্ের কুটারেই অধিকতর বিকাশ" 

মান। যেনৃতাগীত ও আমোদ-প্রমোদ 

লইয়াই সতত ব্যস্ত; তাহার তাবিবার || 

অবকাশ কই ?.বে গতাব কাহাকে। 

বলে,কখন অন্ভুভবণ্করে নাই, সে পরের | 

হুঃখে কাতর কিন্রেপে হইবে ? মনে | 
উদ্ছিত হুইবামাজ যাহার ইচ্ছা পুরণ | 
হইয়াছে, সহ্যগ্ুগ- তাহার পরিপুষ্ট | 
হইবে কিরপে?. যার...  শান্কিজলে | 



] 
[ 

মাঃ ১২৮৮ ॥ আতস্মোৎসর্গ। 

১ 

যে নিরন্তর 'তোবামোদকফাগিগণে পরি- 

ৰ বেষ্টিত, সে দ্ষে মমতা কখন পায় নাই, 
চি 

৷ স্থতরাং জেছ মমতা দেখাইকেকিরপে ? 

র 

র 
|] 

স্বায়ন্ত হবখের প্রাধান্য ৭ 

যাছাদিগের গুখ ছূঃখ বাছা নম্বর 

উপরে নির্ভর করে, তাহারা কখনট 

প্রকৃত শুধী নহে । রাজসিংহাসনে 

বসিয়া ও,রাজ্মুকুট পরিয়াও তাভা'দিগের 

হৃদয় সত কম্পমান। এই জনা ভার 

তীক্ন নীতি বাছা বস্ততে অনান্থ। শিক্ষা 

দিয়াছিল*। এই জনাই গ্রীকনীতি- 

প্রবর্তয়িতা সক্রেটিন, উপদেশ দিয়া- 

ছিলেন ' যে যে পরিমাণে অভাব মক্কোচ 

করিতে পারিবে, মে সেই পরিমাণে 

ঈশ্বরহ্ব লাভ কিবে ।+ 

প্ররূির উপরে আ্দিলাভ করাই প্রকৃত 

রাঙ্গত্ব। সে রানত্ব রাজার অদৃষ্টে ঘটে 

ন।। কারণ, রাজার ভাব দ্মনস্ত। যে 

মঙাত্মা। অভাব সক্ষোচ করিয়। পক়ৃতিব 

দাসত্ব হইতে উন্দুক্ত হইতে পারের, 

 স্তিনিই প্রকৃত রাজ এ রাজত্বের গৌরব 

। 
| 

ূ 
1 

ভারতীয় আর্োাই বিশেষ বুঝিয়া- 

ভিলেন। এই জনাই কার্য তাপসের 

সার ছাড়িয়া শিধিড়ি অরপামধো 

গির! যোগমাধনা করিতেন! তাহ!” 

দিগের আত্মসংবমে মুগ্ধ হইয়! অনেক 

৩৪
০০
১ 

গ “জনা যাহ্যবন্ততু ।“-স্কুষারসন্তব । 

হইতেন। ৪ 

৪8৭5] 

ম্ 

| যাছার হায় কখন বিধৌত হর নাই, সে | নরখতি তাহাদিগের চরণে লুষ্টিত-শিক | 
হর! প্রকাশ করিতে জামিবে কিরপে? 

| 
| 
! 
] 

আমর! বলিয়াছি) মানুষের সমল | 

অবস্থাই লুখছঃখমিশ্রিত্ত । নিরবচ্ছিন্ন | 
হখ মানুষের অনৃষ্টে নাই। সেইরূপ 

নিরবচ্ছিন্ন হুঃখ ৪ মাকে ভোগ করিতে 

হয় ন1। যাহারা অভাবের প্রলয় সঙ্গোচ 

না করিয়া বরং বাড়াইয়া থাক্ষেন,তীহারা 
যে নিরবচ্ছিন্ন ঠঃখ ভোগ করেন, একথা 

আমবা বলি লা। অভাবের প্রমর- 

বৃদ্ধিই বর্তমান উউরোপীয় সৃভাতার 
নিন্কিতৃমি। "পাক তিক 'অগাব-মোচনের 

চেষ্টাতেট শিল্প বিজ্ঞানের আবির্ভাধ। 

বিজ্ঞানবলে মাহষ প্রকৃতির উপরে অন্য 

প্রকার প্রভা লাত করিয়া! থাকেম। 

বিজ্ঞান মানুষকে অনেক পরিমাণে 

ধশী-শকি-সম্পন্ন কবে। ভারতীয় 

আর্শোর1 প্রকৃতির আধিপতা দিতে না 

পারিয়া ক্রো.* প্ররণতকে সম্পূর্ণ দমিত 

বা নির্খল করিয়াছিলেন; আধুণ্নক ই- 

রোপীয়ের] প্রক্কতিকে দমিত মা করিয়। 

স্পা সপ ২ আশপাশ শাশিিশশশীিশিটিিিটি শি নিত 

সস 

শ্স্শ্ষ রুপ 

তাহাটৈ আন্ঞাদীন দাসী করিয়া রাগ্রিয়া* | 

চেন। 
ধ 

তাতাদিগের উন্লঠি-পরথে কোন আুত'ব- 
কণ্টক যোপিত করিতে? দিছেন নাঃ 

ভাবীয় আর্যোর গ্রকতিক্ষে | 

আধুনিক স্টসোপীর তাহাতে গাপতি | 
না করিয়। প্রন্লণ্ত স্বারীই*সেট কন্টন্ | 
উত্তোলিত করির1! লটগ্েনেন। ভু 

অবস্থাতেই সুখ আছে বটে; বিন্ত একে 

সুখ নিজায়ত-জপরে হুখ প্রকৃতি, 

সাপেক্ষ । যে ছুখ দিজসাপেক্চ, তাহাই | 

! 

1 

। 
। 

1 

। 



॥. 
ঢু. রঙ 

[0 চা জামার পা নত আত ভা পা কউ জাজ আপ আশা সাপ আদি পলা 

'আঙুল্য ) ভাহাই অধিকতর প্রার্থনীর । 

পে দুখে ধনীর! সাধারণতঃ বৃথিত । 

দরিদ্র স্বভাব-সন্ধ্যাসী | 
সৌভাগ্যে মা্গুষের অস্তর এত শিথি-। 

8৪৭২: আখ্যদর্শন | 

] 

| 

! 

পপ পলা 

ূ লিত হয়, যে তাছ। কঠোর ধর্ম-্পালনে : 

|| অক্ষম হইনা পড়ে । একটু সংযম ' কঠোর 

অত্যাস হইলেই, লৌতাগাবান বাক্ষির : 
| স্শ দেশ বিদেশে ব্যাপূ হইয়া পড়িল। 
কিন দরিদ্রের সাধনা তি কঠোর । 

। দরিদ্রের পদে পদে বিপদ, সুতরাং 

| দরিদ্রের অবিচলিত সহিষুত1 প্রয়ো- 

| জলীয়। দরিদ্রের সকল বিষয়েই অভাব, 

স্থতরাং অনিবার্ধয অভাবে উপেক্ষা 

[একান্ত শিক্ষণীয়। দরিদ্র নিজের অভাব 
ন্ বুঝে, সুতরাং পরের ভুঃখে তাহার জয় 

কিয়া উঠে। দরিদ্র জগতে ভালবানা । 

 স্বতঃই দরিদ্রের অভ্যস্ত হয়। 

| দরিপ্র সঙ্কল্প বিনা 

পায় না, ভালবাসার অভাবের মর্দন ' 

বাসিতে শিখে । 

0 করে, গার মরশন্তদ গ্রহারে তাহার অস্থি : 
£ চখা জর্জাবিত ; তাই গাহার হৃদয় দুঃখী: 
দেখিলেই কিয়া উঠে, সহানুভৃতির 

ূ গনেগে তাহার অঙ্ মুাইতে ধার়নিজের 

অঙ্রজালে তাহার হদয়ের যাঙনা 

| ক্ষালিত করিতে ছেই। করে) - 
রিহিরহৃ নক... 

শ্বল। কৌপীন বা জীর্ণ বসন উভয়েরই 
&ু পরিধান ।.. স্বনছত্ব-বলজাত. শাকামিই! 

১ এ তৈ 

নর বস্রিল তালিকা রন 

শি 

পু উদর ভক্গয। অনাচ্ছাদিত ভূমিভলই |] | দাহ জুষ্টিত হইত-ন,প্রতুত গরিম! 

[দে গর খত উবে এ 

। দীক্ষা স্বেচ্ছাধীন নহে। 

ক্ৃতহউক বানা 

। ফল উভয়েতেই একইরূপ। 
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| আঙাভরণ। , তবে প্রতি ু্ট যে, | 

| সন্্যানীর এই অবস্থ! স্বেচ্ছাক্কত,দকিড্রের | 
৷ অবস্থা! দৈবনিদ্দিষ্। সক্লাসী ভোগা | 

বস্ত্র অসারতা ও অনিজবত1 দেখিয়া 

ভোগাসক্সিতে অলাঞজলি দিয়া অতি 
দারিদ্রাত্রত গ্রহণ করিয়। 

কিন্তু দরিদ্রের দারিদ্র ত্রতে 

দীক্ষ। স্বেচ্ছা 

হউক, ভ্রতপালনের | 

সহিষুঃত1, 

সংযম, আব্মহ্যাগ ৪ পরছুঃখান্ুভাবকতা 

গ্রড়তি যে সকল গুণে মানুষ দেবত। 

হয়--এই ব্রহপরিপালনে সেই সকল গুণ 
হতরাং 

ও সন্ন্যাসী দীক্ষা 

বাতীতও যোগী । যে দরিদ্র সাধনায় 

সিদ্ধ, অন্তরের মাহাক্মো সে জগতের 

: 
ূ 

থ;কেন। 

৯০ ০ ক শর 

| ঘাতন। সে বুঝে, এট জনা পরকে ভাল: পৃজপীয়। 

দিকে লোকে দ্বণ! ৃ 
দারিদ্র ঘ্বণা জাতীয় পতনের 

যূল। 
যেজাতি দরিদ্র দেখিপেই ঘ্বণা করে, | 

ধণী দেখিলেই স্কাার নিকটে নতশির | 
; হয়» সে.লাতির অধঃপন্তম নিশ্চয় আরস্ত 

দরিপ্রে ও সঙ্গ্যাসীতে প্র্ডেদ অল্প । : টেটরগণ রাজসুকুট, রাজপরিচ্ছদ তুঞ্জ 
'পর্ণকুটার বা তক্ষতণ উভট্ররই আবাস, 

হইয়াছে । যখন রোমের বিজয়দর্পে | 

জগৎ কাপিক্মাছিল, তখন রোমের ডিকৃ' 

করিয়া লামানা বৃকর্ষকার্ধা ধারা ক্বীবিষা 

শির্বাছ করিতেন। ফত দিন রোষ 

সংযন্ী ছিপ, যত দিন ছোষ নিজের 

দিসি শশী টিটি পাটির ও পাত পপির পিন পিপসসিদ তি কিন 

পরফপি করিত; তত দিনে রোছের, বীর | 



॥ নাথ, ১২৮৮1 

৯১০ 

৪ ২ ৫০শা্পিিস্সপপী পি পাকি ০ পি শিশিক্লাও 

ক পপি পণ আআ তক ৮০৮৮ -১১৮শ তি 

রোমের ষাহাম্মো জগৎ বমি 1 কিন্ত 

যে অবধি রোম পরের ক্বর্ণে মণ্জিত 

হইলেন, দরিদ্রো লঞ্জ। বোধ করিলেন, 

সেই অবধি রোমের বীরত্বত। রোমের 

মাহাজ্মা বিলুপ্ত হুইল । খ্সমনি ৫রাঁম 
দাসত্বশৃঙ্ঘলে আবদ্ধ হলেন । 

আবার বিংশতি পুরুষ-পঁরস্পক্ার 

দালত্বে যখন ইতালী জর্জরিত হল, 

তখন জাতীয় ভ্রম বুঝতে পারিয়। 

গা।রি খল্চি,ম্যাটলিনি-প্রমুখ গজ যে প্রবরগণ 

দারিদ্রা-ত্রত গ্রহণ করিলেন। নিজ নিল 

বামনায় জলাঞ্ুলি দিয়া ভাহার। স্বদেশ 

উদ্ধাৎ*ব্রুত জীবন উৎসর্গ করিলেন। 

ছগ্গবেশে, গুপ্তবেশে। সনাহাবে, দেশে 

দেশে ভ্রমণ করিয়া এই সন্গামীর দল 

জাতীর উদ্ধায়ের উপকরণপামগ্রী সংগ্রঠ 

করিছে লাগিলেন। জননীর অঞ্জল, 

প্রিরতমার ফাতরবচন, শিশুগণেব 

ক্রন্দনও ইহাদিগের স্থিরসঙ্কল চিত্তুকে 

দাীয় ব্রত তইতে বিচপিত করিতে 

পারল না। বাহার! ছুগ্চফেননিভ 

শষায় শয়ন করিয়া, হবর্ণে মত্ত 

হইয়া) বিলাসিতার ক্রোড়ে প্লালিত 

হইয়া, শ্বদেশের ছুঃখ ভানিবার অবসর 

পান নাই; এবং বাহার! শ্বদেশের 

উদ্ধারবরতে জীবন উৎসূর্দী করিয়াছিলেন, 

তাছাঙ্িগকে “কপর্দক্ষমন্থলী' 'উন্মাধগ্রপ্ত। 
| বলিয়া পরিহাস করিতেন, ইভালীর 

| উদ্ধার তাছাদিগ দ্বারা সংসাধিত হয় 

| নাই। ধার! বেতনের লোভে বি. 

| দেশীয় গবর্ণমেন্টের নিকটে আত্মধিজীত 

আক্োৎসর্থ। রি 

আর 

লেখা হয়। তখন গ্যায়িবন্চি জীবিত ছিলের। 

৮. এশস্শশীিক-কি :। হল রা ও তল উশীত আঁ পাশা 7 

০০০ খা বা আসি লহ স্পররহজ্যানি শে আন এগ সাকা ইএটিবসাবমাারাওকতী 

হটয়াছিলেশ এবং গ্রতৃকে সন্ধষ্ট করিবাস় 

নিমিবত স্বদেশের প্রতিও বিশ্বাদধাতকত] 
করিতেও কুর্ঠিত হন নাউ, হত্বরেশী 

০ ্ ্  | 

৪৭৬] 
1 5 
া 

৮ 

] 

ঘর 

৮ 

] 

আশ্রিত বৈশ্বিক স্বগ্জাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের | 

রুধিরেও প্রভুব চরণ বিধৌভ করিতে ও 
লজ্জা! বোধ করে নাই, সেট জাতিকলঙ্ক | 
কুলাঙ্গারগণ দ্বাব! উইতালীর অনিষ্ট বই 

আর হষ& হয়নাই। তাঞ্জাদিগ দ্বার! 

ববং ইভালীব সৌভাঁগোর দিন, 

। 
ৃ 

| 

স্বাধীনহার দিন দুরবিকষ্ট হইয়াছিল | 

মাত্র । কিন্তু যেচীবধর কপদকসন্থল? 
মণীগ্ষগণ “স্বজাতির উদ্ধারত্রতে জীবন 

'উৎসগ কবিয়ছিলেন, তাধাদিগের অর্ঘ 

শনাব্পীৰ নিরন্তর যতে-অজভ্র রজ- 

মোক্ষণে অভাবনীয় ইছালীর স্বাধীনতা, 

বৈপ্লবিকগাণর স্বপুরাজ্য হইতে প্রকৃত | 

ঘটনায় পরিণত্হইল। 

। 
ঢা 

| 

|] 

ৰ 
] 
| 

॥ 

| 
মচ্র্ধি গ্যারিবজ্চি ইতালীর বৈপ্রধিক | 

গেনার অপিনযুকনক হটয়া অষ্টিয়গণকে 
ঈভালী ক্ষেত্র হটতে* বিদূরিত করিয়| 
রাজরি ভিক্টর ইমানুয়েলের হুদ্ে রাজা 

সমর্পণ করিয়া আপনি নি আবাপে 

গিয়! আধার স্বরন্তে হলচালন আস্ত 

করিলেন। ইচ্ছা! হটগে,মিনি বয় লরত্রাট 

হইতে৪ পারিতেন, শতদি জাতীয় 
পেন্শন্ পর্য্যন্ত প্রত্যাখান করিগেন। 

এই মহ্র্ষিপ্রবর এখন কণাপ্রেবা দ্বীপের 

কুটারাবাপে সহস্র কষি ঘার1 জীবিক! 
পির্বহ করিতেছেন ।* বোধ হয়, বেগ 

* এ প্রস্তাদের, এ অংশটুকু অনেক দিন পুর্যো 

“সপোপাকাপ কমান 

আগে 

৮ পট শশা শিশির 

স্পা ও শা তাত 

সপ ৮ - 



পি, 

বিধাতা! ইতালীৰ রক্ষার জনা তাহাকে 

শ্রঙরী নিযুক্ত করিয়াছেন । স্িনি'সেই 

স্বীপস্থ কুটারাবাসে থাকিয়া৪ উতালীর 

' চিন্তায় নিরপ্র নিমগ্ন 1'একদিন ইভালীর 

পৌভাগা-সথর্ধোর মধ্যোদিয় কালে-_ 

 ইত্ভালীর ডিক্টেটরগণও এইকপ মাহাত্মা 

ও আত্মত্যাগ দেখাউয়াছিলেন। দারিস্রা- 

ব্রত উদাপনেই ইতালী তিন বার 

' জগতে রাজত্ব করিলেন। 

ভারতে দারিদ্র্য-ব্রত-গ্রহছণের 

' আবশ্যকত। । 

যদি কোন দেশে এখন দারিদ্রাত্রত- 

গ্রহণের প্রয়োজন হয়! থাকে, তাহ! 

| ৷ এই ভারতে। ভারতের সৌভাগা-দিনে 

| পারলৌফিক সন্নযাসিগণের প্রোজ্জবল 

। নিজনৌরবে ভারত উদ্ভাসিত হইয়াছিল; 

৷ তাহাদ্িগের আত্মত।াগের মোছিনী 

1. খক্ি-ধলে ভীরতীয় রাজবুনন ও আত্মস্বাথ 

জাতীয় বলি দিতে শিখিতেন। 

বল! বাহুপা যে, তখনকার ব্রাহ্মণের 

1 অনেযক্লই এই সন্গযাসব্রত গ্রছণ করিতেন।" 

ক্ষ্ীকেরা। ধান কাটি লইয়া যাইবার 

সমগ্ধে যে সকল পক ধাদা তু হইতে 

"তলে খনিয়া' পড়িত, -ভাহার। খুটি! 

| খুটিরা ই সকল ধান্ঠ আহুবণ করিতেন। 

গৃহপালিত হিপ ধাওয়াইর৷ মেই 

] ধান্যের যাহা খাবশিষ্ট থাকিভ, তাহাই 

& পিপ্ভ করিগ়া তীছারা উদর পূরণ 

| করিতেন । ইছায়ই, নাম. উদ্বৃত্তি 

১১ 

রে 

% 

্ 
চর. 

আধাদশন । 

ছিল । তাহাদিগের প্রেম সর্ধন্ীথে 

যা, কুল ক ফি 

থাথ,। ১২৮৮ । 

ঠাহাদিগের খাদের উপকরণ-লামগ্রী | 

পরিব্যাপ্ত ছিল৷ পিংহ, বায, ভয়,কাদি 

হিংস্র জন্তরাও সেই প্রেমে মন্্রমুগ্ধ হটয়! 

থাকিত। গীহাদ্দিগের নিঃস্বার্থ বিশ্ব" 

প্রেমের মোহিনী শক্িবলে তাহার! 

আপন আপন হিং প্রক্কতি ছুলিয়|; 

যাইত । খধিগণের আশ্রমে ব্যাজ | 

হয়িণে, ও ভেক সর্পে একত্র জঙ্গপান 

করিত ॥ 4 গল্প নয়, কবিকল্পন1 নয়, 

প্রন্কত ইতিহাস। চরিত্রগৌরবে ও 

আত্মহ্যাগের মোহিনী শক্তিবলে জগৎ 

করতলস্থ কর! যাইতে পারে। যে 

যোগী এ লাধনায় পিদ্ধ, তাহার জনাধ্য 

কিছুই নাই। খধিগণ এই সাধনায়: 

সিদ্ধ ছিলেন বলিয়া, প্রবল বকা 

নরপতিগণ ও তীহাদিগের আদেশ শিরো- ৃ 

ধার্য করিতেন ॥ খধাশ্ঙ্গের আশ্রম 

হইভে খধিপ্রবর '্বশিষ্টদেব মহারাজ 

রাঁমচন্জ্রকে বলিয়া! পাঠাইলেন, “মহারাজ 

আপনি নূতন নিংহাসনে আসীন 

হটয়ীছেন। আপনাকে একটী উপদেশ, 

দি্টণ সেই উপদেশের অন্ুবর্ডন করিলেই; ৃ 

আপনি খ্মদর্শ রাজ? হইতে পাধিবেন । 
ৃ 

স্প্পপস্প আপ পিস 

| আপনি কদাচ শ্রক্জাদিগের মতের বিকপ্ধ | 

আচরণ করিবেন না” 1” রাম মহর্তির | 

এক গভীর উপদেশত্ভক্তিতাৰে শিরো দার্ধা | 

করিলেন। এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন থে; ূ 

মহর্ধির এই উপদেশ-পালনে যদি আমাকে । | 

প্রাধাপেন। জিন) সীতাকেও পদ্ধি- 

যা: চা হর. আমি হাতেও ] 

শী রশ টা রর হিল 



সি চর পাপা ০০০১৭ ৭০৯পা ০ প প ০০ কতা) ৯ পন শ্াপিশী শিস শশী ১৩৮ ২সঙ্ষা চুরির 

শা হজ 

মাধ, ১১৮৮" আক্বোৎসর্গ। 8ঈইদ . 

পরাধুখ হইব মা। অনতিবিলন্েই নগ্ষপতি বিশ্বামিত সাজলিংছানন ও রাধা, 
ছস্তুখ আসির। নংবাদ ঘিল--' লোকে | কীয় ত্রীশ্না পরিত্যাগ পুর্যাক মম্সযাদ 
রাবণগৃকে বসতি জন্য সীতার্গেবীর চরিগ্র” । অবলঞ্চন করিয়াছিলেন । তিনি মেখিলেন ্ 

সম্বন্ধে সদিহান ) লঙ্কা অগ্িপণীক্ষা | যে, যিমি উপদেষ্টা হইতে চান, ছিগি 

ৃ তাহার] বিশ্বাস করে না।” এই সংবাদ | মানবজাতির পরিচালক হইতে চান, 

ৰ | শুশির। রামচজ্জ প্রথমে বিছাৎ-পৃষ্টের তাহাকে র্ধাগ্রে নিজস্বার্থ পরপ্বার্থে 
র ন]ায় হতচেতন হইয়। পাঁড়লেস । | | বলি দিতে হইবে। নিজের উত্বর্ধ্য পর" 

| অচিরকাল মধ্যে সেই রাজ সন্ন্যাসী দৃঢ়! হিতে বাঙ্গিত করিয়। সম্গাসী হুটতে 

চিন্ত প্রাকৃতিক বল ধারণ করিল। হ্িনি ূ হইবে। তাই তিনি নিজের রাজা ও 

| এই মাত্র খধি-বাক্ের উত্তপ্ধে প্রতিজ্ঞা রাজদিংহাসন জাতি-হগ্ছে সমর্পণ করি! 
| করিয়াছেন, গ্রজ্গাগণের মনস্তপ্রি বিধানা- | আপনি খবিব্রত গ্রহণ করিয়াস্িলেম 

নলে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর! সীতাকেও ঘোরতর তপসায় চিনি জগৎ কাপাইয়। 
আছতি দিবেন। দে প্রতিজ্ঞ ও মে ছিলেন। 'তপোবলে তিনি নূতন জগৎ | 
খধিবাক্য কখনই লঙ্ঘন কর! হইবে ন1। স্থপতি করিয়াছিলেন । রাজা বিশ্বামি্ষে | 

ইহাতে হুৎপিগড দেহ হইতে উৎপাটিত | কে চিনিত? বিস্তু রাগর্ধি বিশ্বামিত 

হয় হউক, রামর প্রাণ বিয়োগ হয় জগতে খিদিত, জগতে পূজিত । 

হউক--তাহাতেও রাম বিচলিত হইবার | দারিদ্রাত্রত ধ1 সপ্গ্যাসের মহিম। বুঝিয়! ূ 

 নছেন। কর্তব্য স্থির হুইল। অমনি | ছিলেন বলিয়া মহর্ষি পাক্যনিংছ রাজ. | 

| লক্মণকে ডাকিয়া জাদেশ দিলেন, পুর্ণগ্।। সিংহালন পঞ্চিত্াগ করি! ভিথাযীর | | 

| সীতাদেবীকে গঙ্গাতীরে পরিত্যাগ করিয়া | বেশ ধারণ ্করিয়াছিষ্টোন। লক্মীরপিণী | 
আইন 1 মনীবীর সে ভুদ্ঢ় তাঁত আদেশ | প্রেমমরী ভারা ও শশা গ্রতিম পুজের | 

লঙ্ঘন করিতে লক্ষণের৪ লাহদ হুহল | দিকে না| তাকাইযা জগতের, ছঃখ | 

না। লেই ভীষণ ও লোনহ্র্যণ *আঙদেশ ' মোচনার্থ তিনি গ্রহীন্তরত হইয়াছিলেন। ৰ 

তৎক্ষণাৎ অনুঠিত হুইল। খধির উপ- | তিনি দেখিলেন, গ্খভোগ করিতে | র 

দেশ গ্রতিপালিত হইল | উপদেশক ও | হইলে, তাহার অনুরূপ ছ্ঃখ ভোগ | 

উপদিষ্টের মহিষ! জ্গুতে উদ্দেঘাধিত | করিতে হইবে। ছঃখ বাদ দিয়া নিরধ. | 
হইল। এরূপ উপর ও এরপ প্রজা- | ছিন্ন দুখতোঠ করা কীহারই ভাগো | 
্বার্থে রাজস্থার্থের বলির উদাহরণ ভ্আর | ঘটে নাই, এবং গ্রন্কতির শৃঙ্খলাহুসাগে 
কোথায়? কখন কাহারও ভাগ্যে খটীতে পাগে না । | 
ছারিভারত বসলে মহিমা বুঝিতে | জনের লঙ্গে মৃত, উদ্নয়ের গন্ধে কাত, | 
পারছিলেন বলিয়া গ্রবল পরাক্রান্ত ভোগের মনে পীড়া, প্রণয়ের গঙ্গে | 

শিট 

পাশ অর 

সস পপ লন শা ১০টি িশিস্পাস্ি 

সপ ্ 



পিন পা সস নশীিশিনিশশীত পাশ িশিপপাস্পি-স্পিলীি তি আটিটি তি শী ১০৩টি ৯১৯ সপ ঘ রে ২০৩৯৮ ৯০৯৮ 
থা 

দি হানার | মা, ১২৮৮। 
রিকি 

বিচ্ছেদ, মতল্যের সঙ্গে কণ্টকের নারি । গ্রচারকগণে গে দারিদ্ব্রত ও লন্্যাসের | 
ই্পরিভার্ধারপে মিশাইয়া ॥ আছে। | অভাব হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহা" 
এট জন্য সেট গোরযোগী সঙ্ক করিলেন দ্বিগের প্রতাবও হষিতে আবস্ত | 

সুখ ও দুঃখ উভয়েবহ হস্ত হইনে | হঈয়াছে। এর 
মুক্ষিলাভ করিতে হইবে । তীহার | আবার চল, প্রীষ্ট-ভূমিতে ঘাই। এস, 
কঠোৰ লাধনায় মানবজাতি ছষ্পপহার্ধ্য | দেখিগে কি মোহমন্ত্রে সেই যোগিবর 
প্রাকৃতিক ছুঃখ সকগ হইতে মুক্ত লাভ | ইউরোপ ভূমি ডুূলাইয় রাখিয়াছেন || 

! করিল না বরে, কিন্তু কহকঙণি পরি- | যখন রোম সা্রাঘ্য তদাপরিজ্ঞাত | 
হাধ্য আত্মকৃত হৃঃখের হস্ত হইছে | জগৎকে বৈষম্য ছুষ্ট করিয়াছিলেন, ; 
পরিগ্রাণ পা্টল। মুড়া গগৎ হইতে | যখন রাজ গ্রজায়) ধণী দরিদ্রে, সন্ভাস্থ 

৷ নিপাত হইল না বটে, কিন্তু শাত্মল*্যন | 'অমন্তান্তে) ধার্দিক অধার্শিকে। ঘোরতর 

৷ বলে বিদুরেবিক্ষিপূ হইল । জগৎ | বিগ্বেধানল প্রজ্ঞলিত হইয়াছিল, সেই, 
| হইতে অকাল মৃত্যু উঠিয়া গেল। বৌদ্ধ- | শুমসাচ্ছন্ন গগনে সহদ| 'দৈষবাণী উঠিল, | 
| জগতে সকলেই ভাহ ভাই, ছতরাং | '€তোমর] সবে ভাই ভাই” । জগৎ হইতে ূ 

(বিষাক্ত শ্রেণী-বি- গ-নিত দুঃখ জগহং | প্রতিধ্বনি উঠিল তোৌমর। সবে ভাই[ভাই ,॥ 

| হইতে উঠিগা গেগ। খেছ কাহাকে | খষি প্রধর যীণ্ড গাইলেন,'আমবা সবে ভাই 

বগা কবে না, কেন কাঠারও9 বিদ্বেষী | ভাই” । সে মধুব সঙ্গীতে জগৎ যুগ্ধ ৃ 
| ময়, সুতরাং বৌদ্ধঞগৎ হইতে বিবাদ । হইল। ছয় শত বৎসর পূর্বে প্রাচ্যে | 

বিদংখাদ বিগ্রহার্দি উঠিয়| যাইতে | শাকামিংছ গাইয়াছিলেন, ' আমর] সবে | 

জাগিল । শাকাসিংহের বিশাগ হাদয়- ৰ ভাই ভাই, আজ বীগু প্রতীচ্যে গাই"! 
| ক্ষেত্রের পবিত্র ছবি সমস্ত বৌদ্ধজ্গতে লেন, 'আমরা সবে ভা ডাই'। জগৎ 

ূ 
ূ 

০ 

1 
! 
| 
| 

। প্রাতিরিম্থিত হইল | ভাঙার চরিত্রের ) বাপিকা প্রতিধ্বনি উঠিল আমর! সবে: 

| উজ্জল মৃষ্টান্তে সংশ্র সহ্র আশ্রমী সংলাব ; ভাইনভাই' | সেই মধুর সঙ্গীতে রাজার | 

"ছাড়ি! আত্মন্খ পব্চথে বলি দিয়া । মস্তক হইতে মুকুট থমিয়। পড়িল, দাস 

[| বৌন্ধধর্থের প্রগাঁধকপদে ব্রতী হইলেন। | পা হইতে শৃর্ঘল খুলিয়া গেল। সেই | 

কাঙাদিগের পাঁধতর চরিত্রের দৃষ্টান্তে ও | যোগিবয় নিজন্বর্জ পরস্থার্থে বলি দিয়া | 

মু ওভাবে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ যৌদ্ধ- | দেই প্রকাণ্ড লন্টযে প্রচারে বত | 

টি ধর্শে দীব্ষিত হইল। সেই কপর্দঞণুনা | হইলেন । জগৎ মুগ্ধ হইয়া তাহার | 
রি সানীর ঘল জগতে মৃত দেহে নবজীখন | মুখে গুনিল, ' জামরা যব এক পিতায় | 

রঃ কারি করিলেন । মে দারিস্রা ও | লন্তান্আমর। সবে ভাই বোব্'। তিনি! 

নী জগৎ হই পুজিবোধ- বৃলিলেন। যদি দিয় সম্পত্তি দ্বীনকে | 
মতাতিগ ০ 

ছি 



মাথ, ১২৮৮ 
! 

চনে 

ঘ্বান করিয়া নিজে ক্ষকীরও হইতে পায়, 

যদ্দি কাল কি খাইব, এ ভাবনায় আবুল 
| না হও তবে আমার সঙক্ষে আটস। 
| এইরূপে তি পুর্ণ ক্াত্মত্যাগ গ্রচারকের 

| লক্ষণ বলিয়! নির্দেশ করিলেন। খ্রীধর্শের 

আদিম গ্রচারকগণে এই পুর্ণ আত্মতযাগ 
ছিল বলিয়া, খ্রীষ্টধন্ম অসংখ্য বাখি। 
বিপত্তি উল্লজ্ৰঘন করিয়া জগতে মামোর 

| বিজয়ছুম্দৃভি উদেধাষিত করিতে পারিয়া- 

ছিল। সেই আত্মত্যাগের বলে আজও 

রাজি হারে রাজারা 

করিয়া রাখিয়াছে। 

দৃষ্টান্তে আজও ইউরোপে কত কত 

অতিমানুষ কার্ধে'র অনুষ্ঠান হইতেছে! 

কত কত ভ:ই ভগিনী আত্মস্থ পরস্থথে 

সেই আত্মাগের ৃ 

০ 

ছেনঃ কখন খ্রীষ্টধর্শের অমূল্য সত্য | 

প্রচারের জন্য সাহারীর অনন্ত বালুকাময় ৃ নিয়ের পরম্প্র বিদ্বেষ উঠিয়া, গিয়া! 
ক্ষেত্রে অনাহারে প্রাণ হারাইতেছেন। । 

ভারভ এট থ্রীষ্ট প্রচারকগণের নিকটে | 

দেখিয়াছেন, এই প্রচারকফগণ জন্মসূমিওও 
স্্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া এই গ্ভারত- 

ক্ষেত্রে পরঠিতব্রতে সমস্ত জীবন 

আহতি দিয়াছেন। প্র্্যাধ্যাত ও পদে 
পদে অপমানিত হইগ৮৪ এই.সন্নাসীর 

দল ভারতের হকিতশ্চিগ্তার নিরগ্তর 
১০ স্পা পি ১ পি সপ যাহরধারস্প্্পম্তরারররাররররহর্হারর্জ্পহ্ররকা সস.» রা 

তি তত পলা 

আদ্র ছিল তখন ইহ রাই নর্বএাণমে 

ভাঙতে জানজ্যোতি বিঝীরণ ক করেন ॥ 
৯ পাত পপি পিস পপ পপ ০. পপ পাপা এ ধা পা আপি এসি ৯:7০ 

] 

২০ শী ৮০2 

৯০৯ ১ 

দূ 

৮ রনি 
ক কপ & স্ ৪ শে ০০ গু ঞ 
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নি 

& 

স্থ 

৮ ঙি 
সক 

্রীষ্টধ্ম বৈজ্ঞানিক ইউরোপকে মন্্মুগ্ধ ূ পূর্ণ যোগী হইতে পারিতেন, যদি ইহারা 

(তাহা হইলে আজ ভারতীয় ইতিহাস 
' অন্য আকার ধারণ করিত। 

ূ আল খ্রীষ্টধর্্ম একছ্ছত্রী হইত। ভারহ্ক- 

'আহতি দিয়। কখন রপক্ষেত্রে আহত ; 

সৈনিকের পার্থে শুঞ্জযায় নিধুক্ধ হইতে: ৰ 

অনেক খণী। ভারতবাপিগণ হবচক্ষে ূ হইন্'। তা! হইলে আজ আমাদিগকে 

| ভারতের আাতি-সমন্থয় ও ধর্শাসমনয় রূপ 

| 
ৰ 

নিমগ্ন । যখন ভারতগগন অজ্ঞঠনতিমিকে | এবং আত্মত্যাগ বলে অনেক পরিমাণে 1 

পিছ র্ 

জীরামপুয়ের ই মিলনরিণই বর্তীমাজ? 

ধ্তাধায়* প্রথমে নংবাদপত গ্রচা | 
করেন। ্ত্রীপিক্ষা-বিষয়ে ইছারাই | 
সর্বপ্রথমে হত্তক্ষেপে করেন। ক্রমে | 
গবর্ণমেন্ট ভাছাদিগের পথের অনুসরণ [| 
করিধ্জাছেন। এই সকল মিলনয়ি এষ্টের | 

আত্মচ্যাগের, খীষ্টের সঙ্লাসের কণা” | 
মাত্র পাইয়াও ভারতের কণ্ত মন্গলসাধম | 

করিয়াছেন। বদি ইহারা জরীইধর্পের | 
আদিগুর ও আদি-প্রচারকগণ্র ন্যায়: | 

আত্মস্ার্থে পূর্ণ মাহুতি দিতে পারতেন, | 

ভারতে 

লা 

সোস্পাসপাদা বাসিগণ আজ এক ধর্মনুত্রে ইউরোপের | 

সহিত গ্রথিত হইত$ঃ ভারতের অভ্থা- 

খানের প্রধান অন্তরায় ভাগতীর জাতি, 

ভারত আজ শুকটাী গ্রকাঁগ ও অনস্তশক্তি- 

সম্পন্ন রাজনৈতিক জাতিকপে 'পরিণ 
আত্মিক 

ছুর্ভে্য সমস্যার মীমাংসায় পপিভক্ণে 1. 

হইতে হইত না। «1 | 

ভারতের এই ছুর্ভেপা সমস্যার ফাক, | 

মীমাংস! আধুসিক লমন্মে আর এক. 
যোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন. 

এ ছে. 
কাজের, 

অরিন 

কৃতকাধ্য$ . হইরাহ্ছিলেন। 

0888 | দেখিতে্রণে 
৯ শশী পিসি তত দ৮ 

কি 
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ৰ | 

| ফতভতাধন বিশ্বষ্টপ্রাণ--18 ভারত- | 

ৰ গৌরব, তারত্তগ্রাণ শিখজাতি সেই 
| যোগিবরের আত্মত্যাগের ও গ্বদেশানু- 

রাগে জীবন্ত কীর্তিত্স্ত । চিলেন ওয়ালা 
লমরক্ষেত্রে ইংরাজবীর্ধ্যবহ্ি গে শিখ- 
জাতির অমিততেজে নিপ্রভ হইর! 

গিয়াছিল, লিপাহি-বিদ্রেছে যে শিখ- 
| জাতির অগ্রমের বীরত্ববলে ইংরাজজাতি 

| বথকিৎ প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, 
ৰ আফগান্যুদ্ধে যে শিখজ্াতির অদ্ভুত 

| রণনৈপুণ্যে ভ্রিটনজাতির ' মানরক্ষ1 
| হইয়াছিল, লেই প্রকাণ্ড অজেয় শিখ- 

সেনা, শিখগুক গুরুগোবিষ্দের গতীয় 

'লাধনার ফল। যখন যবন-অত্যাচারে 

ভারতবক্ষ ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল, সেই 

সময়ে গুরুগোবিছেের * প্রাণ কাদিয়া 

উঠিল। তিনি দেখিলেন, এই হিন্দু যবন 

বিছেষ গদমিত ন! হইলে, উভয় জাতির 

ূ ংল অনিবাধ্য, সে তিভ্ত। তাহার 
1 

ূ 

সপ্ন পাপন সাপ লা পকিপপতা পাশা শপাপী ৮ শিপ পপ এ৮িশি১ ০ ৮ 

ছাদয়কে মালোড়িত করিল । নেই খধিবর 

[মমাধিবলে দেখিলেন, এই অবশাস্ত।বী 

দিই নিবারণের একমাত্র উপায় উভয় 
[| জাতির মধো অভেদ্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধন- 

[পন । এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া 
[| তিথি এশিখধর্দকে এক নৃতন আকার 
নদ নালাকের পিখধন্থ একেছর- 
1 ও পরকাল লইয়াই থাকিত, রর 

| লোকের সহিত তাহার বড় সং 

) ছিল না।, কিন্তু ওয়গোবিশ ি 

সিপবর্কে ইক: ইউনাধনেই অিকীজির সি 

্ মূ 
£ * ॥ ৪ 

* 

শু 

£ 
$. 

22 
| দৃষ্চতায় অবিচলিত, ভ্রাতৃপ্রেষে খিগলিত, | নিয়োজিত ক্ষরিলেন। তিনি ছোষণ। | 

* ক্াঘ, ১২৮৮ । ] 

করিলেন যে, এ ধর্থে হিন্টু যন, ব্রাঙ্মীণ | 
ৃ শৃর্র তেদ নাই। এধর্দে দীক্ষিত হইছা- 

মাত্র সকলেষ্ট ভাই তাই হইবে, সকলেই 

এক পরিধার হইবে । গুরুগোবিনা 
এই প্রতিষ্ঠিত ধর্খে সর্বাগ্রে দীক্ষিত | 
হইলেন । ছলে দলে হিঙ্গু ষবন | 
তীহার মন্্শিধা হইসে লাগিপ। 

তিনি দীক্ষিতগণকে আলিঙ্গন করিয়। 

ভ্রাত-প্রেমে গ্রছণ করিতে লাগিলেন। 

নবদীক্ষিতের অন্ন সকলকেই গ্রহণ 

করিতে হইত । ভাহাতে পাছে কাহারও 

কোন প্রকার অশ্রদ্ধা হয়, এই জন্য 
তিনি দীক্ষা-ছ্িলে প্রত্যেক নবদীক্ষিতকে 

অল্প বঞ্জন রাধিকা তাছাকে দিতে 

বলিতেন। শিষা ভক্তিভাবে গুরুকে 

অগ্ল বাঞন রাধিয়াদিত। গুরু তাহ 

রন্ধা। পূর্বক ভোজন করিতেন। হুভরাং 
তাঙ্ছার অননজলগ্রহণে আর কাহারও | 

কোন আপত্তি থাকিত লা। শিখ- 

জাতিন উন্নতি, শিখন্ধাতির সুখ ভিন্ন; 

গুরুগোবিনোর আর কোন চিন্তা! ছিল | 

নচ) এভিনি স্বত্ং নিফাম যোগী ছিলেন। | 

নিজের সুখ, নিজের সম্পত্তি, নিজের | 
সৌভাগ্য কখন তাহার চিন্তাকে আবদ্ধ | 
ভরিয়া রাখিতে পারিত না। ভিনি ৰ 

শিখজাতির হিতা্ীলে আ্ষহিতের পুর্ণ 
আহতি দিরাছিলেন। এই. জন্যই | 
শিখজাতি তাহার নামে আল মন্দ । | 
এইছন্যই তাহার শিষযের৷ কোন ব্ষিয়ে | 

তাহার অতি প্রায় কি; জানিতে পাঁদরিলেই ররর ০ সপ পাপাশাপ্পপীপাপ্পিপাপসস্পীলপাস পাপী স্প্পপপিপপপপপশা পাপা শিস 
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সঙ্কর হইত। রণস্বে গুরুগোবিদ্যের বর্গে লঈয় বাও। আর একবার কোথাও | 

শা ১২৮৮1, আস্োৎসর্গ। । 888 ৪ 

॥ নাগোচ্চারংণ তাহাদিগের ধমনীত্ে আত্মত্যাগের উজ্জল ষ্টান্তে মঃ়খোষ্ুণ ূ 

| সহ্রগুণ বুলোপচয় হইত | গুর- | ভারতকে সম্ধীবিত কর। হীয় লঙ্লাসীয় | 
 গোবিদ্দের অপূর্ব আত্মতাগ ও অপুর্ব | মূর্তিতে জার একবার ধরায় অবভীর্ণ | 

হিন্দু যবন পরস্পরকে পরস্পর দেখিলেই 

থড়াহস্ত হইত, আজ তাছার। স্পশমণির 

মাধ শব সাধনার ফল-স্বরূপ সেই | 

নারামণী সেনা এখন ঞ& বিদ্বামান রহিয়াছে! 

স্পারকে আলিঙ্গন করিতে লাগল, আজ 

তাহছাদ্দিগের প্রেমপূর্ণ ভাই ভাই গানে 
স্বদেশানুরঙ্গর্ভাষ পংক্রামিত্ী করিয়া- | 

সপে প্সী ৮ পাপা পাপন পা পি এ ১ পয তে, 

মান। আজ এই সমবেত নারায়ণী সেনার 

। নিকটে বৰনমেন। প্রতিপদ পরাপ্রিত। 

| অটুট রছিয়াছে, কিন্ধু গে সন্মান ৪ লে 
' আত্মত্যাগ ভোমার তিরোধানে বিলুপ্ 

গময় এক ঘাতক হ$স্ত সেই পরমযোগীর । 

মৃত্য ছইল। গুরুগোবিন্দের সমগ্ত 

ৰ 
| 
ূ 
ূ 
| 
| 
ৰ ৃ 
। বণ মিশিয] একটা আরিছুম বিশাল: ধারঞ করিয়াছিল, সে হৃদয় আজ রানু, । ৃ ? 

অদৃষ্টে এত ছঃখ ছিল বণিয়্াই, অসময়ে 

গুরুগোবিন্দের মৃত্যু হইল। ুরুগে | বিন্ধ ! 
আর একবার ভারতে মাসির তোমার 

5৫৪ 

অনন্ত প্রেমভ্রোতে বুক্ষণশু্ধ ও হিন্দু 

যবন ভে ভাসাইর। দেও) পরতো 

যে দিথিগন়িনী মেণা এক পিন 
্বদপহিভব্রতে জীবন জ্হতি দিয়া" 

৮৯৫ ০ 

৪৮০০ পিসি কন, তল শাল পি নাই । আম্মঠ্যাগ ও সর্যাস্রে কি 

৮৯ পলিশ পি শিপ আপি শীত পাপা ১০ সপ লা লিপ সা পাপা পপ জা 

পেস শাপিশীশসি পিস পাশপাশি শীত পাশ শিপ * পস্পীি শিং ভাস্পিতি স্পা িশীতিশটি শিশীপীশিশি আর না ১, 0 টা পপ 

রি ট এ 
হু 5০ এটি সত € রি হাটি সাই রি 

২০ লে টন 8 
হি নিত শা ও রা টা 

ছু 

ভ্রাত্-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া অসংখ্য হি | হইয়া বীরত্ব গ্ সম্গযাস ধর্মের মাহাত্য 

| ূ 

ত।৪হে যখন সা্াঞ্য যায় যায়। এমন । হইয়াছে ! তাই আল তাহারা দাস) | 
ূ 

| 

| 

যন চিরবিদ্বেষ ভুলিয়া! এক গ্রাত্- | প্রচার কর। লবধায়, রলাঙলে যায়, ! 

ধন্ধনে আবদ্ধ হইতে লাগিল। ঘে | একবার দেখা দেও। হামার অস্ত” | 

: 
স্পর্শে আ্রোতৃ-প্রেমে গদ গদ হইয়া পর" ূ কিন্তু তাছাতে তৃদি যে.ভ্রাতৃপ্রেম ও | 

| ছিলে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে তাহা চলি | 

জগৎ মুগ্ধ, আজ সেই সমবেত মেলার | গিয়াছে। ভাহাদিগকে যে বীংত্ব সংক্কা* | 

বি্নয়দর্পে দিল্লীর সিংামন টলটলার়- র মিত করিরা গিয়াছ, সে বীরত্ব এখন | 

এবং তেই দানত্ব নিবন্ধনই তাহার! | 
৬ | 

আজ সমস্ত ভারতধালীর ত্বগার পাত্র । | 

সন্কর বুঝা হুইল। ভারতে এতদিনে হিন্দু ' হে ভাদয় এক দিনভ্রাতৃগ্রেমে স্বীয় ভাম | 

- ৃ ৃ ঙ | 

জঙির উৎপত্তি হইত । ভুতের ; কধিবে কল্স্কক!পিমা ধারগ করিয়াছে। | 

ূ 

১১২ ৮ 

স্পা শীত শপ 

২ পশাাশাশলি প্রি পরশ ৩ শশা 

ছিপ, অঙ্গ কিঞিং অ্থলোতে গ্বদেশের 

উচ্ছেদ-সাধংনঞ্। ছে গ্েনার আপত্ি]. 

| ভারতবাসীর শিরায় শিখায় তোমার । | অন্তুচ নহিমা! এক জন সম্যাসীয়] 
প্রগাঢ় আতৃখ্েম নঞ্চারিত কর। ঢের | | আন্মত/গে লক্ষ লক্ষ লোক মক | 
জার একবার স্বর্গ ছাড়ি ভৃকলে ক্বতীণ হই শ্রতোক গুব এক সন সঙানী | ূ 



রর £ইধীছিল। সে পবিত্র আলোচক 

পর এক দিন প্রত্যেক শিখ এক একটা 

কত গুকগোবিন্সিংহ হইয়াছিল। 

কিন্ধ আজ সে আলোকের প্রতিফলন 

| অন্াষে দে সকল গ্রহ উপগ্রহ অনন্ধ 

| তিমিরে বিলীন হয়া গিয়াছে !! আমর| 

| আর এক জন সন্্যাসীর নাম উল্লেখ ন! 
|| করিয়। খান্কিছে পারি লা। লে পবিত্র 

ূ | নাম এখনও বনের প্রতি নগরে শৃঙ্কীর্থিত 

হট্য়া থাকে। ব্রাক্ষণা ধর্ট্টের ভীষণ 

| বৈষম্য ভাষে যখন জগৎ দগ্ধ হইতেছিল, 

হখন নীট জাতি সকল কুক্ধুর ব! ব্রাহ্মণ 

দ্িগের পরিতাজা হইয়াছিল, যখন সমা- 

জের কঠিন শাসনে সমাজবন্ধন কেবল 

দ্ব্সণার কারণ হইয়] উঠিয়াছিল, যখন 

| তখপিতপদ রমণীব1 বাতাহত। নিরাত্রয়] 

1 লতার নায় ভূমিবিলুষিত ও পদদলিত 

'ছুইতেছিল, যখন গু তার্কিকতায় লেছ, 

প্রেম ও ভক্তি প্রত্থৃতি' হৃদয়ের কোমল" 

তর বৃত্ধি সকল বিগুপ্ত হইঝুর উপক্রম 

হইয়াছিল, সেই সময় চৈতন্য দেবের 

আবির্ভাব । চৈতনাদেব স্বয়ং অস্থিহীয় 

| পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু কাছার পাতিত্য 

স্রীধস ও হারয়ের পরিপুি-বিরহিত ছিল 

[| লা। হদেশের শোচনীর অবস্থা দেখিয়া 

[| তীহার' হৃদয় কীদিয়া উঠিল। তিনি 

| গেখিলেন, বর্ক্িধত গন্তিত্ব মানব 

7 || জাতিগত অস্তিত্বানলে পূর্ণ আছতি ন! 

] | ফিলে,দেশের মঙ্গল নাই। তিনি দেখি- 
টি লেন, নেই লক্ষণ সাধনের একমাত্র উপার 

তি যা এ [ও আত্মত্যাগ । আপনা 
এ 5509 ০ 

ঃ হ টি দি ১ $ট ছি & 

৩ 

1 দু এটানারতর জর 2 টপ ডো উপ পপ টির আল পট এ টপ আপ পা ৪ কি 

ভূলিয়! পরেস্কজনা ভাবিতে শিখাইতে | 

হইলে, স্বয়ং আত্মবিত্বত হইতে হয়।! | 
াপনার সখ আপনার সম্পত্তি জাতী 

দুখ ও জাতীর সম্পত্ততে ফিলীন করিতে 

হরর 5 

নিস্পাপ 

রঃ 

মাঘ, ১২৮৮। 

হয়। চৈতচনার যে চিন্তা, লেই কার্ধা। ৃ 

তিনি মানব সাধারণের সুৃণ-পুঞ্জ পরি- 

বর€নার্থ পারিবারিক আত্মস্থ জলাঞ্জলি 
দিলেন। লক্ষ লক্ষ অনাথ অনাধিনীর | 

'প্রচজল মুছাটবার জনা প্রাণাপেক্ষা | 

প্রি্তম! ভারধ্যাকে কাদাইলেন। 

গ্রেমে জগৎ মাতাইবার জনা স্বয়ং মাতৃ. 

প্রেম-নুধায় বঞ্চিত হইলেন । 

হছটল। নিদাঘের 

মৃন্তিকায় যেন বারিধার। পতিত হইল । 

ভিনি গাইয়া গাইয়া বেড়াতে লাখি- 

লেন, আমরা সব ভ ই ভাই, আমর সব; 

ডা বোন । সেই আহ্বানে সেই প্রেম-! 

সংকীর্তনে হিন্দু মুসঞ্মান ও ব্রাঙ্গণ শূদ্র। 
একই সাম্য ক্ষেত্রে আমিয়া একই গুরুর । 

মন্ত্রশিষা হতে লাগিলেন। খোল 

করভালের বঙ্কারে সমস্ত ভারতবর্ষ 

আলোড়িত হইল। গ্রামে গ্রামে, নগরে 

নগয়ে সংকীর্তিত হইতে লাগিল, আমর! 

লব এক পিতার সন্তান, আমর! দব ভাই 

ডাই, আমর] সব ভাই বোন্। [প্রেম ও 

সেই । 
সরযাপীর প্রেম-নংক্কীর্ধনে জগত মুগ্ধ | 

রবিকিরণণ প্রতপ্ত : 

িশ্ব-। 
ৃ 
/ 

| 

ৃ 

| 
ূ 
1 
€ 

! ূ 

ূ 
] 

| 

ডক্তিআোতে ভাত প্লাবিত হইল। | 

সেই পরম যোগীর অস্ভুত আত্মত্যাগের 
মহিমায় অপংখ্য বৈধাব বৈণাগ্গাশ্রম | 

প্রচারকের দলে ক্রমে ] 

কি. কাশ্চরব্য || 

গ্রহণ করিলেন । 

| ভারত ভরিযা গেল।, 



৮০০২ উসপক্ািপী। পাক শিম ভি শাশান্ছি ২ 

এ স্্পু | ূ 

আঙ্ধ যেকোন বিষয়ের খুচারের জন! ক্য়ি। একবার ধ্যানে নেই খনন 

ঘি 

্ 
সিজার এপি ৩৯০৯ পপ দস পাপ ২০০০৯ 

; ক ঘ ঃ 

| মাধ, ১২৮৮)" 
ূ 

[দশজন লোক ভুটার, কাছার নাখা.? 

॥ কিন্ত সেই সময়ে চৈছন্যর চরিত্র-মছিমার 

চ সহম্র সহম্র লোক সংসার সুখে জলাঙলি 

ূ দিয় আপন! হইতে প্রচারক্ষার্যো হী 

( হষ্টতে লাগিলেন। আত্মত্যাগের দৃষ্টা- 

স্তের কি অদ্ভুত মহিমা! ! চৈতর্নোর ঞেম 

[আদও গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে 

| সংকীর্বিত হইতেছে । আম ও বৈষ্ণব 

ৃ লন্প্র্ধায়ে গ্রচারকের সংখ্যার অগ্রতুল 

নাই বটে, কিন্ত তাহারা চৈতনোর মহৎ 

লক্ষা হারায়] এখন কেবল গ্রচারকের 

পরিচ্ছদ পরিয়! বেড়াইতেছে মাত। 

ূ তাহার। এখনও মহৎ ভাব-ব্যঞ্জক প্রেম- 

| গ্লান সকল গাইয়! বেড়াইতেছে বটে, 

কিন্ত তাহ। নিজের স্বার্থ সানের জন্য, 

বিশ্ব-প্রেমের প্রচারের জন্য নহে। এখনও 

তাহার! প্রেমষগান গাইতে গাইতে নৃত্য 

। করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা অনিবার্ধা 

হৃদয়োচ্ছণাসে নছে,দানের পরিমাণ বাড়া- 

ইবার জনা হদয়োচ্ছাাসের অভিনয়ে। 

| চৈতন্যের বৈরাগ্য আখ্মস্থণে ও আবম 
স্বার্থে বলি দিয়াহিল, কিন্তু জাধুনিক 
| বৈষবপ্রটাকধকগণের বৈরাগ্য আত্মহুথ 
| ও আত্মস্বার্থ সিদ্ধির অদ্বিতীর লাধন- 

স্বরূপ হুইয়াছে। ঞ্টেই জন্যই পূর্বে 
| উরাগীর এত সম্থান্ত ছিল এবং সেই 
জন্যই বৈরাগীর নাম গুনিলে,। আজ 

| গোকে দ্বগা ঝছিয় থাকে। 

| চল; অমর! এক বার সমাধি-বলে 

|| লেই আছি আর্দয-মহত্বকালে গমন | তি 

ধোগী বিরুপাক্ষ দেবাদিদেষ মছা্ধেবকে ] 

দেখি । এফ বার প্রাণ ভরিয়! লেই | 

অটাজুটধারী ত্রিশুলী মৃগ্তি দেখি । এক ূ 
বার সেই বাখছাল-পরিধান, ফরথুত» | 
কমগুলু/শিব শল্ত,কে জদয়ফলকে চি্িতত | 
করিয়া দেখি। যে জগত্যনোমোহম | 

রূগে ও যে অলৌকিক গ্রামে মুগ্ধ | 

হয়া পর্কতরাত-গুনয়া গৌরী ভাছাধ | 
কামনায় অন্তত তপস্যায় নিমগ্ন হইক্সা | 

ছিলেন, একবার সেই জগগ্মনোমোদম 

রূপ ও কমই অলৌকিক *গুগাবলী 

কল্পনায় আনিয়) দেখি। যে গুণে, 

মু হইয়! নায়দাদি খধির্দ বীণাধাগন | 
পূর্বাক জগতে তাহার গুগগান হ্ষরিদ্বা | 
বেড়!ইতেন, একবার সেই গুণগুলি | 

ভ।বিয়৷ দেখিএ ধে গুণে মুগ্ধ হইয়। | 

দেব-যক্ষ-রাক্ষস-মনবে পরম্পর প্রত্তি- | 
গকন্ঘিতার ঠাছারঞ্উপসন! আরস্ত করিয়া 
ছিলেন, একবার পারিত তাধার বর্ণন1 

করিব । এ আদর্শ মূর্তি, ও এ আরশ | 
চন্জিতের কাছে যাই, এমন সাধা কই! | 
তথাপি একবার চেষ্টা করিব। | 

এই আমর্শযযাসী কবিকল্না রি | 

ভি নহেন। ইহার আুলৌকিব কীর্তি | 
রাজি সংস্কৃত সাহিতো আঙও বুর্তষান ! ॥ 

বরন জগচে নদেছতক জাপ্পর্ণ 'আবিদিক | 

ছিল, তখন ইনি ইহার আবির] 
করেন। তিনি শ্রশানে ব্রসণ' করিয়া] 

নরকল্কাল সকল লংগ্রহ করিজ্েন। | 
তিনি অন্থির্থালাকে ররমাল! অপেক্ষা | 



ৃ 

2:৪৮ 
পশত 

রর 

( নরদেহ তাহার যোগাসন ও নরদেহতশ্ম 

খাগর জঙ্গাতরণ ছিল। তিনি একাকী 

 শাশানে বলিয়া শবচ্ছেদ করিতেন। 

তন তন্ন করিয়৷ নরদেকের হগ্মতত্বগুলি 

|| নির্ণয় করিতেন, নির্ণয় করিয়া সেই 

| | নকল হৃক্মতত্তবের নামকরগ করিতেন। 

| শৃখাল কুকুরের ভীষণ রব, গলিত শবের 
| পৃ্িগন্য, শশানের ভীষণমুর্তি, কিছুতেই 

| তাহার সমাধিভ করিতে পারিত ন|। 
1 

পিসি এপ সহ ২৬ নর শত আস্থা 

৯ লোকে তাহাকে পাগল বলিয়। পরিহাস 

ঝকরিত। কিন্ত তাহার “চিত কিছুতেই 

বিচলিত ছইবার নছে। কিসে জগতের 

অকাপ-মৃতুয নিবারধ কৰিব কিসে 

| বিশ্বধ্যাপী রোগের উপশমন করিব--- 
তাহার রাত্রি দিবা কেবল এই চিগ্ত]। 
| নিজের সুখ, নিজের সৃষ্পত্তির দিকে 
টু তাহার বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নাই। 

পু বনের বাঘ মারর। তাহণর ছাল পরিধান্ত 

তিনি 

টু করিতেন, ভিক্ষ!লঙ্গ *ন্ে কথঞিত উদর. 

1 করিতেন। যিনি জগতের মন্ধলের 

।+ 

1 

১ 

ন্ 

এ 1 ই 

কউ, 7 
০০৬০১০৪৭ রি 

জন্য সর্বত্যাী, ,লোকে তাছাকে স্মশান- 

| বাসী তখানী হলিয়। ঘ্বণ। কিভ। কিন্ত 

] নরক্পী দবেবত1। তাহার তাহাতে 

গু চিন্তবিতি ভ্বঝিভ মা। নরদেহতত্ব 
18 কষয়িকাই তিনি ক্ষাস্ত ছিলেন,একপ 
| বছে। ভিগি বলেজঙ্গলে,রোগনিবারক 

| খাছগাছড়া . খুঁছিয। 
| হলান্ছলের শক্ষি বুঝিবার জনা তিনি স্ব 

€বেড়াইতেন। 

.হঘাহন, পান করিত নীলক$ হইরা- 

। ভিন বিযাকষ, বুধের খুরধি 

ৃ আধার । 

[লক্ষণে অধিক আদর করিতেন। পরীক্ষা করিবার জন্য দিজের শরীর | 
সপ্পদষ্ট করিয়া! তাহাতে ওবধ গ্রয়োগ 

করিতেন। এইরপে বিষ ওধঘধে সিষ্ক- 

বিদ্য হইয়! তিনি ফণীর ফণাকে পরিহার 

মাঘ, ১২৮৮ । & 

করিবার জন্য স্বরং ফণশিভূষণ হুইয়া- | 

ছিলেন । হানিমান্ এই প্রক্রিয়। অবলম্বন | 

করাতে' এখন জগতের পুর্দিত হন 

ছেন, কিন্ত সেই আদি যোগী এই জন] 

সেই আদি কালে গগতের পরিহ্াসস্থল 

হইয়াছিলেন। 

এস এক বার সেই বিরূপাঞ্চকে বীর- 

মুক্তিতে দেখ। যেখানে অত্যাচার, 

সেই খানেই সেই ব্যাপ্রচর্জাপরিধায়ী 
ত্রিশূলী মুত্তি উপস্থিত। অত্যাচারী 

মস্তক বিদীর্ণ করিবার জন্য তিনি হতে 

ত্রিশৃশ ধারণ করিতেন। দেই হস্তে 
অযিতবল ছিল। সেই অমিতবল 
বাহুতে তিনি যখন ত্রিশুঙ্গ ধারণ 
করিতেন, ভখন দেই বিগাটমৃত্তি দেখিয়া 

ভুবন ৰিকম্পিত হুইত। দেবত:রা 

যখন অন্থরগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত 

হুইতেন,। তখন গ্রিশৃলীর শরণাপন়্ 
হইতেন। অত্যাচার-্প্রপীত্িত দেৰ- 

মানবের হুঃখে তাহাৰ জবদর বিগলিত 

সা 

সপ 

সক 

পট শাক? পশম ও সপ সীতা: 

হইত । তাই তিনি তদ্দখ্জে অত্যাচারী | 

দণ্ড বিধান করিতেন। শারীরিক বলে 
ও স্বস্ত্রবিদ্যায় অঁগুত্ধে তৎকালে তাহার 
দ্বিতীয় ছিল না। হরধহ ভঙ্গ করিয়া | 

ছিলেন বলির], রামের বীরত্ব আগতে | 
ঘোষিত. হইয়াছিল! বড় বড় বীর] 

£স. খিক নাড়িতেও, পারেন, নাই। 



। রি 
টি ৬ এপি ২ ৭৫ 

০ রাবজিরািজি বটিল্ 
] 

ই মাঘ) ১২৮৬৮ 

[হইবার ছুইজন বদর ও জকমাণ, 
[কাহার লহিত অন্তযুদ্ধে সাহসী হইড্া 
ভিলেন বলিয়া তাহারা জগতে বীয়- 

টুড়ামণি বনিক প্রথাত হইয়াছিলেষ । 

রুদ্ত্রাঙ্ছকে পরাজয় কবিতে আরে, এঁদন 

লোক তংকালে পৃথিবীতে জন্মে নাই। 
দশানন ভাছার পদাশ্রয়ে জগদ্িজ্ী 

হইয়াছিলেন। 

দশানন বাহার পদাশ্রিত, দেব মানৰ 

| ধাছার শরণাগভ, দেই অন্তুত বীর 
সন্নাসী মনে করিলে, জগতের সাম্রাজ্য 
করতলস্থ কষিতে পারিতেন। কিন্তু 

| তিনি আধুনিক বীরসন্্যানী গাারিবল্ডীর 
| ন্যায় বিজয়ের ফলে স্বেচ্ছাকধিত | 

| রাজ্য করিব, সুখসন্তভেগ করিব--এ 

| সকল তাহার সেই পবিত্র জীবনের লক্ষা 

ছিল না। মানবজাতির মঙগগল-মাধনেই 

তাহার স্থুখ, মানবজাতিকে উচ্চতম 

আদর্শে লইয়। যাঙ্গখায় তাহার প্রকৃত 
রাঞ্তত্ব। ইহ1 অপেক্ষা উচ্চ নুখ ও উচ্চ 

রাগত্ব আর কি হইতে পারে ? 

তিনি সক্গানী হইয়্া৪ জাশ্রদী 

ছিলপেন। বিশ্বপ্রেমের সহিত, ভ্িনি 
পারিবারিক প্রেমের সামঞ্জদ্য রাখিতে 

| পারিতেন । তাহার বিশাল হাদয়-সাগর 

। সষীপবর্তিনী আশ্রিত! তরজিণীকে 

প্রেষবারিতে তরি চিত শ্ক্ষেতরকে প্রাবিত 

করিতে, গারিত। এই নাই ফেই 

॥ আধর্শ-নতী বতী জন্মান্রেও তাঁহাকে 

| পাইবার জন্য তাহার কামনায় পার্থানী- 
| মিরার প্রা রবারার 

পা পথ প্সরপ পন? বা তা পাতা লততি. ৬০ 

রি 

শা শপশাশপীসীসিপাপা লি শশী শী শিশিাশীটি 

০০০ । 

হুইর়াছিকেন। সেট চূলু চুরু নদে প্রেছ 

ও চিস্তাশীলতা যেন মিশিয়! ছিল। 

সেই আজাছুলদ্িতবাছ যেন অত্যা- | 

চারের গ্রণধনেক্স নিমিত্ত সতত বন্ধ” | 

পহিষ্কার ছিল। সেই নধর, ঢলঢলায়ম'ন 

দবেহ'ষেন €প্রমন্ভরে জগত আজিঞগন 

করিবার জনা সত গ্রস্ত খাকিত। 

এরূপ রূপ, এরপ গুণ একাধারে আর] 

কখন সম্সিবেশিত হয় নাই। এন্প 

গুণময়ণ সূর্তি ারত-বদৃষ্ট'গগগনে যদি 

আর একবার উদিত হয়, তবেই ভারত 

ছিলেন) এই জনাই তিনি সেই হ 

বেশী ত্রাঙ্গণবটুর শিখনিদাতে উন্মাধিনী | 

পি দিতি আনি ০১ 

কা 

৯১ দিলো পি সিসি 

এত 

পর জর চল, নু 

শক আশ জগ 

০০০-০ 

আর এক্ৰার জাগরূক বলির গৃ্জিত | 

হইবে । কে বলিতে পারে, আর উক্ত | 

ছইবেনা? 

6০০০০ 

ওয়ালেস্। 

ট্রিক ০ 

ছু 

চল আর,একবার ইউরোপথগ্ডে যাষ্ট | & 

মেখানে অনেক গুলি সন্গযসীকে ফেলিয়া | 
'আম্লিয়াছি। একবার সেই পবিব্র-মু্ধি- | 
গুলি দেধিয়! জানি। কর্মনাবলে চল, 
একবার ত্রয়োদশ শতাবীর হট 8৩ 

যাই। এ দেখ, দ্বাদশ দম রাজা ক্ষট- | 

লঞ্চের মুকুট লইবা পরস্পর খ্যনখাতী 

হইতেছেন। ইংলগ্টার ছু তীয় এডওয়ার্ড 

মীমাংবকরপে জাহত হইয়া তথায়? 
কৌশলে আপনার আধিপত্য স্থাপন | 
করিতেছেন । & দেখ, ওয়াপেন্ আকৃতি 

স্মি সস্পীশীিশাপিপাক্পিটিসসিস ভি ্ডিতিশিসী পা ততো পিল তশপশিশতার্শিল 

ফাডিপয় যুব ইদেনের আধিপত্যের 1 



সে 
গ্রাতিবাদ করিতে বদ্ধপরিকর হুইয্- 

ছেন। মেই বীরমগুলী মহান্ ভাবে 
উদ্দীপিত হুইয়1 আপনাদ্িগের ধনসম্পতি 

ও পমর্ধযাদ1 বিসর্জন দিয়) বনে বনে, 

পর্বতে পর্বতে, লুকাইয়। বেড়াইতে 

লাগিলেন। অনাহারে? অনিদ্রায় দ্দিন, 

মাম, বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল, 
তথাপি সে তে দমিত হইল না,*সে 
প্রতিজ্। বিচলিত হইল ন1। প্রতিজ্ঞা 

বে হন স্কট্লখ্ের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার 

করিবেন, নয় মে যজ্ঞে আত্মবলি প্রদান 

কর্িবেন'। গুয়ালেস্। বয়ীড্ গ্রেহাম, 
কার্লাইল প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের অদ্ভুত 
আত্মতযাগে ও অলৌকিক ম্বদেশান্গুরাগে 
সুখ্ধ হইয়। ক্রমে অসংখ্য স্কট্ ওয়ালেসের 

পড়াফা মূলে আনিয়। ছাড়াইল। এ দিকে 

ইংরাজ-লেনার আুত্যাচারে ক্কটলণ্ড-বক্ষ 
| ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। লুন ও 
| সতীত্বনাশের সংবাদে চষুদ্দিকে হাহাকার 
| রধ উঠিল। ছুবধৃও সৈনিকঞ্টণের নাষে 

1 নালিশ করিতে গেলে,সেনাপতি বাদীকে 
ক্ষাণি কাষ্ঠে লট্কাইয় দেন। নুতরাং 
ধু মালিশ করে না, সরষে মরিয়। 

| মনত সছ) করে। চতুর্দিক অন্ধকার, 
| অকারখহত প্তি-বিক্লোগ-ধিধুরা নব- 
| বিধবার ক্রন্দন, অপহ্ৃত-সতীত্ব সতীর 
৷ আনার, লুষ্তিত্দর্ব কৃষক্কের দীর্ঘশ্বালে 
(স্কটলণ্ডের আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিজ। 
| কৃষকে আর ঢাষ করিতে চায় না, কারখ 

| সতাহার বিশ্বান মাই.যে.তাছার পরিপক্ক 
যু ইংবান সৈনিক বলপুর্বায, লইয়া ১৬ ও রী ্ ১ মিমি ৫ ষ্ পি 

মাঘ, ১২৮৮৪ | 

যাইবে না।, গৃহিনীরা আর কাটন। | 
কাটে না, কারণ তাহার জানিত যে] 

তাহাদিগের বন্ধে কাটা মুভ ইংরাজ | 

লুটেরারা আনিয়া লইয়া! বাইবে। 

স্কট লণ্ডের প্রশস্ত) গর্ভীর ও সুন্দর জুদে | 
রজত মীন ধরিবার জন্য জেলের! মার | 

জায় ফেলিতে চাছিত ন1) কারণ তাহার! | 

জানিত ইংরাজ দহ কোথার লুকাইরা 

আছে, শিকার হস্তগত হুইবামাত্র 

তাহার! আমির কাড়িয়! লইবে। 

ভগখমৃ! স্কটলগ্ডের অনৃষ্টে এরপ 
ছুঃখ আর কতকাল রাখিবে? স্কট- 
লণ্ডের মৌভাগ]রবি চিরদিনের জন্য 

কি অস্তমিত হইল? জার কি ইহা] 

কখন স্ক্টপগগনে উদ্দিত হইবে ন1? 

স্কটলঙ্ের উজ্জল আশাতার। কি অনন্ত 

কালনাগরে চিরদিনের মত বিলীন 

হইল? স্কট লণ্ডের স্বাধীনত1 কমলিনী | 

ষুত কি নিদ্রিত? তন মরেন নাই-- ূ 

এর দেখ তিনি নিমীলিত নেত্রে নিপ্রা 

যাইতেছেন। আবার দেখ-নীল কমল | 

ছুটী সৌভাগ্যন্্ে্যর পুনকদয়ে একটু | 

একটু করিয়। প্র্,টিত হইতেছে। এ ূ 

দ্বেখ কমালনী পূর্ণ প্রস্ষ/টিত নেজে | 
উঠিলেন। একি স্বপ্র না মায়া? এত 

যে ইংরাজ টসনাছিল কোথায় গেল? | 
এ যেন্কটিশ বর্ষাধারিগ্রণের লঙ্গুখে বাুর | 

সন্মুখে তুষের ন্যায় উড়িক্া যাইতেছে! | 

স্কটিশ বীর লন্গ্যাপিগ্ণ কল্পনা বলে ভাবী | 
সময়ে, এইরূপ উত্দ্ল ছবি দেখিতে | 

গাইলেন? আক/হুর্থোর সবর কিরণ | 

২ -শিীশপশিশালিশা 



স্হান ৃ ডে ১২৮৮। 

ূ মালায় লদু্তাসিত আরাক্ নদীর তীরে 
ূ চিন্তামপ ভাবে পার্দচার করিব! 

| বেড়াইতেছেন উনি কে? বিধাতা 
ৃ বাাকে স্ৃন্ঘর বুদ্ধিশালী পদ্পপন্নিভ 

| দুখকাত্তি দিগ্সাছেন উনি বেগ বাছার 
চক্ষু হইতে প্রতিভ1 ও আগ্নি বাচির 

হইতেছে উনি কে? ক্রোর্ধে যাঙ্জার 

ওঠাধর পরস্পর লম্পেষিত হইছে উনি 

কে? ওঁ আভ্রানুলদিতবাহু বিশালবন্ষ) 

বৃধস্কন্ধ মহাপুরুষ কে? বিলম্বিণী অরাল 

কেশরাজি ধাহার গ্রীবার উপর ৪ীববে | 

করিতেছে উনি কে? যাহার | 

কটিবন্ধ অলি বকৃমক্ ঝক্মক্ করিয়] 

বার বার ধরাতল চুঘন করিতেছে 

ত্র বীরপুরুষ কে? ধিনি সম্পন্তি 

থাকিতে ও সর্ধত্যাগী, স্বদেশের উদ্ভার- | 

ূ গাধনরূপ এক মছামন্ত্রে দীক্ষিত, এ বীর 

 ছেন ইনিই সেই স্টলগ্ডের উদ্ধারকর্তা | 

ওয়ালেন্। ধাঞার প্রচ খক্গাঘাতে 

ংখ্য ইংরাজ বীরপুরুষ শমনসদনে 

প্রেরিত হইয়াছিলেন, ইনিই সেই 

স্কট লও-রবি ওয়ালেস্। বাহার উদদীপ্রগা- 

পূর্ণ বাকো স্কটিশ নৈন্য উন্মার্দিত 

হইয়া অগংখা অবদানপরষ্পর1 অনুষ্টিত 

করিয়াছিল, ইনিই সেট স্কট-সঞ্জীবন 

ওয়ালেস্। . ধাহারঞতাপে' ইংলগেস্বর 

দৃপ্ত “ এডওয়ার্ডও কম্পিত'কণেবর 
(| হইগাছিলেন, ইনিই সেই স্কটিশ-সিংহ 
ৃ | ওয়ালেল,।. ধাঙার বিউক্গিনী সেনা 

ূ ১০০ অধিক করি ৪৪৯ 
২ স্পা ও হাসল পপ পপ -িতিশা  পাশী7 2 

রি ন্ শে শশী পলাশী পাস বিউসল সপ পিপাসা এ সাথ 

_ ০ শা শপ পিপিপি শা ০১ স্শি, ৯ জিন 

সিল, ইনিই দেই রদ | 
ওয়ালেম এ যাছার চয়ণজ্বলে পড়িরা | 

একদিন এড ওয়ার্ডমহিষী সন্ধি ভিক্ষা 
করিয়াছিলেন ইনিই 

গৌরব ওয়াঞেসু। বণিয়| দিতে হইবে 
নাষে, ইনি চিনতাম মনে মাতৃভূমির 

বর্তমান ছুরবন্থা ও অতীত গৌরবের 
ূ বিষয় ভাবিতেছিলেন। 

এফে .একে সমন্য হারাইলেন। তথাপি 
ূ দে সন্ন্যাসী অন্তরের আগুণ লাঁনিতিয় 
| বরং অধিকতর উদ্দীপিত হইল । ইংরাজজ- 

র দস্থাদিগকে বিদুরিত করিয়া স্বটণ কে 
| স্বাধীন করিবেন--এই সর্ধগাসিনী 

সেই হুটলও*: 
এ 
শি ৮ ০ন 

শর, আপিল পালিত 

শি 

৬ পাীপাস্পিনিশিশীপীশীতি তত পাশ পাছত পি 

সদ ক ০ এ 

এট ত্বাধীনতা- | 

| সমরে ওয়ালেম্ পিতা, মাতা, ত্রা্ত! | 

অবশেষে প্রাগাপেক্ষাও শ্রিক্ষতর!1 ভারা, | 

এসি ই সস শি িশিশিহশশসপীপী পিশিশিি পাটি শাাস্পি শি তি শশাশি ১ 

রি এ নি 

| 

ূ চিন্তা তাহার একমাত্র সহচরী ছিল। 
| শয়নে স্বপর্নে অশনে উপবেশনে এ 

র করিত না, কার কপর্দক মাত নঙ্বল ] 

ৰ ছিল না, অথচ তির্দিনা ডাকিতে কত | 

ৰ সহ লোক আগিয়া তাহার, পতাকা” 

| মূলে দাঁড়াইত। তিনি দৈব্শন্ডি- 
| সম্পর ছিলেন, গরবং সেই শক্তি নি 
। দৈনো সংক্রামিত করিতে পারিস্টোন । 

এইজন্য তীছার সৈক্দেরা বারবার 

দশগুণ ইংরাজসৈনোর সহিত বুদ্ধ করি! | 
লাভ" করিগ়াহিগি। এইজপাই | 

নংখা হুর্গ হেই তাহার করতগা 

চি টার্নিং সমরক্ষেত্ত ভাঙার 
অভিমাগুধ বীরদ্বের পরিসর 
সি যুদ্ধ তিমি দপমাংশ পন লয় | 

- এত খপ পি লি পি ৮ ০৯৮, পাস আপা পাপা রা শাল 

এঞ। 

সন্ন্যাী কে? পাঠক বোধ হয় বুবিয়া- 1 চিন্ত1 ডিন তাহাকে পরিত্যাগ র 

বি... ০.৮ সপ পাশা লতা সস সসপীপী সপ পেশা টি 

চেখে 2১ সপ টিসি লি নে 

1 
রঃ 
রা 
ৃ 
1) 

৪৮৮ এ সানি তি সপ এ 



সস 2 
| দশগুণ ইংরাজসৈনোর সম্ুখীন হুদ । 
(ক্ষধিত আছে, এই যুদ্ধে চল্লিশ সহশ্র 

ইংরাজ হাত ছন, এবং বিজয়লক্ষী 

| সম্পূর্ণরূপে ওয়ালেসের করতলমস্ম হয় । 

| স্কাটশছুর্গে জাতীয় পতাকা উভ্ভীন 

| করিয়া ওয়ালেস. সেই বিজয়িনী সেনা 

লইয়] মত্তহত্তীর ন্যায় ইংলগু আলোড়িত 

| করিয়া বেড়ান। কিন্তু ভাগলক্মী 
| অধিকর্দিন তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন 

না। এই অপমানের প্রতিশোধ 

| লইবার জন্য এডওয়ার্ড অগণা সৈম্যসহ 

| | অচিরকালমধ্ো হ্কটলগ্ডের সিংহন্বারে 

| আলিয়। উপস্থিত হইলেন। এড. ওয়ার্ড 

| জানিতেন,ওয়ালেদের.সেনা রণে অজেয়। 

| এইজনা তিনি হ্টিশ শিবিরে ভেদ 
| উৎপাদন করিয়া দিলেন। দলপতি- 

| গণের মধ্যে সৈনাপত্য লইয়া ঘোরতর 
র বিবাদ বাধিয়া উঠিল ॥. অন্তর্থিচ্ছেদের 

| ধিষময় ফল ফলিল। ফলচোর্ক কুরুক্ষেত্র 
| স্কটিশ পৃথুরাজ * ইংরাজনিগের হস্তে 
| পতিত হুইলেন। হ্বটলগ্ডের স্বাধীনতা 
| সুর্য আবার অন্তমিত. ছইল। পামর 

[| ইংয়াজ সেই দেবছুল্ল'ত দেহ. খণ্ড খণ্ড 
ূ | কির, চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত করিল। 

|| মন্তক 'লইয়া পিশাচেরা লগ্ন 
| সেতুর উপর বসাইয়া রাধিল। এইবার 
া ৃ  গয়ালেল, যাডৃতূমির চরণে পূর্ণ আত্ম- 

|] ঘলি দিবেন। যেমন : যোগিবর খ্ৃষ্ট 
ূ ূ মানবজাতির পাপের শ্রায়শ্চিন্ত কৰিবাক 

|! জন্য নিজ দেহ বলি দিদ্বাছিলেন, 
রূপ ধযালেস, ৮ টশ-াতীহপ। পাপে 
12 লা 

| 

আধ্যদর্শন | ফাক্ধন, ১২৮৮ । 

প্রায়শ্চিত্ত পরিবার 'জন্া নিজ প্লে 

উৎসর্গ করিলেন । অমনি স্বর্গ হইতে 

পৃষ্পবৃষ্টি হইল। অমনি দৈব বক্ষ 
কিন্নর সমন্গরে গাইয়া উঠিলেন, " ধনা 
ওয়গলেস, 1* ধন্য হ্কটলগ--ওয়ালেস.- ূ 

জননী ! জগতে প্রতিধ্বনি উঠিল-_ধনা | 
ওগালেস, ! ধন্য স্কটলণ্ু-_ওয়াজেল ৩ | 
জননী 1? সে রক্কে ইংলগ্ডের বক্ষ পুড়িয়! ূ 

ছারখার হইল। একট বীরহতযা মছা- | 

পাকের প্রায়শ্চিত্ত ইংরাজকে ব্যানক- | 
বরন সমরক্ষেত্রে করিতে হুইল। ৃ 

সংবাদদিতে দেই একলক্ষ সেনার অল্পই | 
স্বদেশে ফিরিয়! আানিল। ধনা ওয়ালেস্! | 
ধন্য তোমার স্থদেশানুরাগ ! তুমি মরিয়া ও | 

হবদেশের উদ্ধার সাধন করিলে! তুমি 
অমর $ তাহা না হইলে একদ্িল পরে | 

| 
ৃ 

সুদূর অনুগাঙ্গ প্রদেশে আর্ধ/-যুবক নাজ : 

তোমার নাম-সন্কীর্তন করে কেন? 

তাহা না হইলে আজ তোমার নাম | 

মাত্র উচ্চারণে গ্মার্ধ)যুবকের শিরায় 

তাড়িভবেগে শোণিতম্রোত প্রবাছিত 

হয় কেন? দেব! পতিত আর্ষোর 

হৃদয়-কম্বরে অধিঠাঁন কর। একবার | 
তাঙাদিগকে তোখাক্ন ৃ অলৌকিক | 

স্বদেখানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম শিখাও। | 

একদিনের জন্য তাহাদিগকে জননীর | 
চরণে আত্ম-বিসঞ্জব করিতে শিখা ও। 

দেব! একবার দেখা দেও। একবার | 

এ পতিত জাতিতে আবিভূ্তি হও। | 
আর কিছু চাহি না।* ূ 

আর লন 



আর ১জজজ৭ ৬.৪ প
িপি ২ উিস০৯ উন তির গা একে 

ফান্তন, ১২৮৮ । 

উইলিয়ম টে্স। 

যে লগয়ে স্বটলণ্ডে ওয়ালেস, 

জাতীর গ্বাধীনত। রক্ষার অন্য প্রাণপণে 

| চেষ্টা করিতেছিলেন, জেই ময় 

| হুইজলতে আর একজন রাজনৈতিক 

সন্ন্যাসী অষ্টিয়ায় সহিত খ্ধীনতা- 

নমরে নিযুক্ত ছন। সকলেই জানেন 

| ইঞার নাম টেল। ইহার অদ্ভুত কারধ্য- 

কলাপ পর্যালোচনা করিলে, ইহাকে 

বাস্তব মনু) বলিয়। বোধ হুয় না? তেন 

| কৰি কল্লনাবিদৃত্ভিত বলিয়। গ্রতীতি 

| জন্মে কিন্ত তিনি বাসুবিকই মানব-- 

 অথব। মানব-রূপী দেবতা ছিলেন। 

ভ্বদয়ের বিশালতা, ইচ্ছার 

লক্ষের আঅচঞ্চলত1) এবং 
বন্ততঃ 

অলজ্বাত।, 

| শ্বঞজাতি-প্রেম ৭ গদেশানুরাগের গভীর- 

তার তিনি দেবোপম ছিলেন। তিনি 

দেশের মগগলসাধনর জন্য মৃত্ুতে ূ করল। কাধো সি অঠি গণ তাহাকে 

| _অথবা তদপেক্ষায় ভয়ানক যদি। 

কিছু থাকে তাহাতেও--বাঁপ দিতে | ধরিল। বুদ্ধের যাহা কিছু ছিল 

ৰ একবার ভাবিতেন না। তাহার হাধয়ে | সমন্ত রাজকোবডূক্ত করিয়। অবশেষে 

ভর ছিল ন1। তিনি বিক্রমে ,ক্শেনী | পিশাচের!, তাহার চক্ষু ছুটী  উৎ” 

ছিলেন। 

যখন চতুর্দিকে অন্ধকার) বখন 

| চতুর্দিকে জতযাচার;$ যখন সমস্ত 

| সুইজলও অঙ্িরাক লৃঙ্ঘলতরে' বসিয়। 

| পড়িতে ছিল, সেই সময় এই রণবীর 

সুইসক্ষেত্রে জাতীয় অধিনায়ব'রগে 

| জবিভূতি হন। তাহার দেহ হইতে 

আক্মোতসর্গ। 
মে করিত যে, বিজয়-লক্ষী তেজঃপু' : 

চলে যেন্ধ তাহাকে ঝঞ্চক-বেইিত 

করিয়। রাখিয়াছেন। 

এই রণবীর যদিও সাযানা কৃষকের 

ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি | 
ঙাহার আত্মা! অতি মহান ছিল। তিনি | 
পত্রহত্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা | 
মৃত শ্রেয়ং মনে করিতেন্স। একদিন | 

এক কুষক লাঙল চধিতে ছিল। অষ্ি ছু. 

রাজ-প্রতিনিধির ভূত্য অকারণে আনিকা : 

সেই হলবাহী বলদান্বয়কে খুলিয়া লইল, 
বলল এ ক্ষাজের জন্য ছুইজন শ্ইস 
নিযুক্ত করিলে ভাল হয়, কারণ তাছার। । 

ভারবহন করিবার জন্যই জগ্গিয়াছে। 

কৃষকের ইহা ছুর্বিষধছ হুইল, মে 
তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত-প্হিত লগুড় দ্বারা 

তাছাকে ভূপাছিত কিল। মারিয়াই, 

সে ভবিষ্যৎ ভাবিয়! তৎক্ষণাৎ পলায়ন | 

ন1 পাহয়] চাহার বৃ (পতাকে গিয়! 

পাটিত করিল ॥ বটি হগ্চে ঘারে ঘরে 

ভিক্ষা করা ভিন্ন অদ্ধেট আর' কোন 

ৃ র 

উপায় রছিল ন1। এই প্রকার অসহ্য | 
অত্যাচারে সমস্ত হুইল $বাসী ক্ষেপিয়। | 
উঠিল। তাহার! দলে দলে আসিয়া . 

এক জায়গায় জমা হইতে লাগিলেন। 

সকলেই একবাক্যে বারকেশরী উইিয়ম্ | ৰ 

| তেষংপুণতনিরর্ত হইত দেখিয়া লোকে : টেন্কে জাতীয় দেনা খিনাযক | 
০৯১. শাসিত 

যা 



রা ৪৮৮ ॥ আধাদশন। ফাস্ভুন, ১২৮৮ । 

| নিযুক করিলেন । জাচীর দলের অনে্ষ- করে, অন্যাপি তাহা বিামান রছি- 
| গলি গুপ্ু অধিবেশন হইল। : পরস্পরের | যাছে। 

সপাাপপসসস্সসপী্স ৮ ৮০ তিা শি শস্লি ৭ 

রে 

1 গতি বিশ্বাস-রক্ষা ও মনত্রগুপ্তির জন্য | আপল্ বিদ্ত হইলে টেল্ আর একটা | 
ৃ ূ পরজ্পরের সমীপে পরস্পর শপথ গ্রহণ | শর লুকাইলেন। গবর্ণর তাঁছা দেখিতে 
|| পূর্বক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সাধারণ | পাইয়া দ্িজ্ঞাসা করিলেন “তুমি ফি 
র অভ্যুৎথ।নের জন্য একটা দিনস্থির হঈল। | জন্য প্র দ্বিতীয় শর আনিয়াছিলে ?” 

( সঞ্লেই উত্ম্বক মলে সেই গ্রিনের টেল উত্তর করিলেন বে, যদি প্রথম শর 

| প্রতীক্ষা! করিতেছে, এমন সময় একটী | আপল ভেদ না করিয়! পুত্রের মন্তক 

| ছর্ঘটনায় সব উল্টাইয়। গেল। গবর্ণর | স্পর্শ করিত, তাহ! হইলে ত্র দ্বিতীয় শবে 

| আলটর্ফ নগরের বাজারে একটা গাছের | তোমায় শমনসদনে প্রেরণ করিতাম । 

[উপর ডা টরপি রাখিয়া! ঘোষণা ূ এই বাকো গবর্ণর ক্রোধে অধীর হুইয়। 

| করিয়া দিলেন বে, স্থুঈজর্পণ্ডের সমস্থ | টেলকে শৃঙ্খপারদ্ধা করিয়া নিজের 

ৃ লোককে এই ট্রপির নিকট নত্যজানট ৃ নৌকায় লইয়। যাইতে আদশ করিলেন, 

ও অনারত-মগ্তক হইছে হইবে | এবং নিজেও ভাহাতে আরোহণ 
| গবণরের প্রতি তাহারা যে ল্মান করিতে | করিলেন। উচ্ছা ছিল; কুচনাচ ছুর্গের 

| বাধা, তাহাদিগকে এ টুপির প্রঠিও | কাবগাবে তাহাকে ফেলিয়া আপিবেন ; 

মে সগ্মান প্রদর্শন করিতে হইনে। | কিস্তু তাহা! ঘটিল না। জলপথে হঠাৎ 
উইলিয়ম টেল এই আদেশ প্রত্িপাগনে | ঝড় উঠল। গবর্ণর জানিতেন, টেল্ 

| মম্পুণকূপে অস্বীর+ হুইলেন। অদ্রিখ়্ | পৌচালনে বিশেষ দক্ষ, এই জনা 

পুলিশ তাহাকে ধরিয়া গবর্থরের শিকট ূ তাহাকে শৃঙ্খপ-মুক্ত করিতে আদেশ 

লয়! গেঙগ! গবর্ণর ক্বাভাবিক নি&,এতার | দিলেন। টেল্ শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া অতিবেগে 
বশবত্বী হইয়! আদেশ করিলেন যে. র টাড় ফেলিয়া »বঙজমালা কাটিতে কাটি 

ূ তাহাকে নিজ পুর মক্ষে একটী আপল্! উপকুলাতিমুখে উপস্থিত হইলেন। 

| ফর্ল বাধিরা শরবিদ্ধ করিতে হইবে) | দুর হইতেই মেই ধিবাটমৃপ্ভ এক লক্ষে 
ৃ খন্ঘবিদযায় টেছ্পীর সবিশেষ পারদশিহা | তীরে পতিত হইলেন। গবর্ণর, তরদীর় 

সস পপ পা এ 

৯০ বাক সপ অপ সত পি এ, ৪০৮ 

আস ০ ক অর এল 

ছিল, অুতরাং ভিনি শিভয়ে শংনন্ধান | অগ্িয় অনুচরগণ সহ অতল গুলে নিষপ্র 
| করিধেন। 'আিস্* বিদ্ধ হুইল, কিস্তু| 

পুর মণ্তক্ষে বিন্দুমাত্রও আঘাত বিউভাবে সমন্ত কান্টন কয়েক ঘন্টার 

] গাগিকখ না। সকলেই অন্ধ হইয়া | সধ্যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অ্টি সেন! 

হইল । এদিকে সে মহাপুকষের পুনরা- | 

এই অনূত্ত ঘটনা ধেখিল। লোকে | পরাস্ব. হুইল, এবং "হ্ুইস্ ্গোপরি ূ 
1 ঘটনার পার্থ যে ১88০ নির্শিত আবার তীর পতাকা! গর উজ্ভীন : ন্ 



ফাস্তুন) ১২৮৯৮। 

হইল। উইলিয়ম. টেলর অস্ত 
| অবদাপপরম্পর! জানে ন বোধ হয় এমন 

| ইন্ডিছান-পাঠক কেহুনাই। সুইজর্লতের 
| প্রতি ক্যান্টনে উষ্লিরম, টেলের 

| কীর্তিত্তস্ত নিখাত আছে ;৯এবং লে 

পার্কতা প্রদেশের প্রতি অধিবাসীর ছাদয়- 

| মন্ধিরে তাহার স্থৃতি অদ্যাপি অতি ধন্ধে 

ও ভক্কিভাবে পরিরক্ষিত ও পরিপুঞ্জিত 

হইক়! থাকে। ধন্য বীর । ধন্য তোমার 

সদেশানুবাগ | 

এস একবার, দেহ দেখা দীনে। 

নয়ে ভক্ক ভক্তিভাবে পদযুগে। 

ল্পর্শমণি-প্পর্শে দেহ প্রাণ দান। 

উড়,ক প্রচণ্ড মেঘ ছুঃখ দূর করি। 

জন্ হ্যাম্ডেন্। 

পাঠক) চল একবার শ্রেহন্বীপে যই। 

স্বাধীনতার আবাসভূমি ইংলগডে কোন 

| গ্রিক! সংবাদ লই । এই যে সম্মথে | 

এক পাষাণময়ী গ্রন্ভিম। রহিয়াছে এ 

চে 

বীর সন্ন॥াসী জদ্বিয়াগ্িলেন কি নাঃ চল ! 

চলিসের ছর্কিষহ অতাচায়ে গ্রেট 

ব্রিটন অনগোড়ত হইতেছিল, যখন | 
কেছই সাদ করির] তাছার কার্ধোয | 
প্রতিবাদ করিতে সাহুদী হন নাই, | 

সেই সময় এই, রাজনৈতিক লন্্যানী | 

জাতীয় শ্বাধীনত। রক্ষার জনা বন্ধ-পরিকয় | 
হছইলেন। চার্লস অবৈধরূপে সকলের 

নিকট হইতে টাকা ধার করিতে 

লাগলেন। সকলেই অধনত মণ্ডকে 

ভাই] প্রদান করিতে লাগিল। 

হাম ডেন প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি গ্রণগ 

থাকিতে টাকা ধার দিবেন না। ইনি 

তৎকালে হাম, অব কমম্সের 

একজন গ্রঠিভাশাল। মেম্বর ছিলেন 

দেখাইয়া ধিলেন 

যে, প্রজার নিকট এরূুপে টা! 

ধার করা, ম্যাগ্ন। চার্টার বিরুদ্ধ। 
চার্লাসর রাগের, আর সীমা রহিল 

না"। এত খড়গল্পদ্ধা যে, সামান্য প্রজা 

হয়া রাজাধ কার্ষোর প্রতিবাদ করে! 
রাজার মন্তুথে মাগ্ন।চাট৭ "দমানিক। 

ক্তিনি চার্খসকে 

| কোল্ দেবতাঁর প্রতিকৃতি ! কে যেন তাহার গঠি-রোধ করিতে চেষ্ট। ঝরে ! 

| উত্তর দিল এ দেবমূর্তি নয়, ঈরাপী | এক্প ছুরার্গীরের তাদৃশ পাপের প্রায়- 
| দেখা জন্ হ্যামডেনের ্নতরম্ী শ্চিরের এক্মার স্থান কারাগার | এই 

| প্রতিমূর্তি। তী দেখ পাদপীঠ বক্ষে কি ূ বলিয়া ঠিনি হ্যাম্ডেনক্ষে কারাগারে 

| খোদিভ রহিয়াছে ! »কবার পড়িরা নিক্ষিপ্ত করিলেন। হ্যাম্ভেন বিচুকাল 
| দেখি। ইহ! তাহার 'দীবনের ইতিহাল। র কারাগারে রহিলেন। ধকন্ত তাহা? 
যাহা লিখিত আছে তাহার মন্দ ও তৎ 

| সমালোচন। নিগ্ে প্রদত্ত হইল:-.. 
| ১৫৯৭ খ্রষ্টান্যে এই মহাপুরুষ লীন 
| নগরীতে উহা কতেন। বখন প্রথম | প্রবণ অতি মধুর। 

ঠাহাকে ছাড়ি দিতে হইল । 

স্বাধীনতা 17 শব হাাঁমডেনেক্ 

বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ লা থাকায়, গত) 

কিন্ত |. 

টে 

৭ -শাশিশিটশিসপিশ্পনআটলী টিপা শী বা আপ প্পজ পাপা পিপি পপ জপ জর পাপ খে 4০৭ সপ সপ গা টগর এ 

রী 

র্ ্ 

মরি 2০১8: রি ॥ 

্ ০ 

শশা কাস্ট পিসি 2৩৩2৩ তত রও 

রশ ০ এ 

বদলা মাছ ৃ 
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গত স্বাধীনতার জন্য তত ব্যাকুল ছিলেন 

না। জাতীয় দ্বাধীনতা--ধর্্ম, নীতি। 

রাজনীতি, লমাজ বিষুয়ে জাতীয় মাত 

্বাতগ্রা--ইছারই জনা তাহার হাদয়ের 

অনিমন্ত্রিত আকাক্ষা। তিনি ইহারই 
রক্ষার জন্য দুদ্ধ করিতে, এবং প্রয়োজন 

হইলে যুদ্ধে গ্রাণ বিসজ্জবন করিতে 

প্রস্তুত ছিলেন। 

দুর্ভাগ্য চার্পস এ অন্তর্নিগৃছিত 

বিশ্বধা'পী জাতীয় ভাব' বুঝিতে পারি- 

লেন না। ন! বুঝিয়া অন্ধের নায় 

সেই জাতীয় ভাবশ্রোতের প্রতিকূলে 

দ্রাড়াইলেন। ভাবিলেন না যে, এক 

ঢু শতাবী পূর্বে অষ্টম হেনরী যাহ! 

করিতে পারিয়াছিলেন, এক শতাব্ধী 

পরে এখন তিনি তাহ! করিতে গেলে 

আধ্যদর্শন 
রী ৯

 
মি 

শর অপেক্ষা ইহ। তাহার নিকট অধিকণ্তর | আকৃঞ্চিত ধুইল। তীহার অপ্রতিহভ | 

1] শুলাবান,। কিন্ত তিনি নিলের ব্যক্তি- ] দৃষ্টি ভবিবাগগনে একখানি, কাল মে | 

তিনি দেখিলেন ৃ 
দেখিশ্ে পাইল। 

7 রি 
রা 

্ হু 

/ হি রি 

রি 

"৪৯৩ | ফান্তন, ১২৮৮) 1]. 

চালনি উন্মত্ত-গতি হইর্ভে যদি মিবৃত ৃ 

না হন, প্রজার সহিত তীছার সংঘর্ষ | 

অনিবার্ধা। দেখিয়া তিনি স্পষ্টাক্ষয়ে 

চার্পপকে তাহার কার্য্যের দারিত্ব 

বুঝাইয়! দিলেন? বলিলেন,তিনি যেরূপ 

কাধ্য করিতেছেন তাহা ম্যাগনাচার্টার 

সত 

সম্পূর্ণ প্রতিকূলে । বদিও হ্যামডেন | 

জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জনা রাজ 

শরীরে অস্ত্র প্রহার করিতেও সঙ্ক চিত 

ছিলেন না, তথাপি দেই ভাবী অমঙ্গল 

ভাবিয়। তাহার হৃদয় কাদিয়! উঠিল। 

উ্তয়দিক যাহাতে রক্ষা হয় সেই জন্য 

সেই যোগী ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা 

করিলেন ” ঈশ্বর | তুমি সামার জন্য" 

ভূমিকে রক্তপাত হইতে রক্ষা কর। 

আমাদের রাজাকে তাহার ভ্রম দেখাইয়া | বিফপপ্রযন্ব হইবেন । , ভাবিলেন "না | 
ৃ ৃ থে, রাজাসাগরে তরল উঠিলৈ,রাজকীয় 

| তরি তরঙ্গের প্রতিকূলে চালাইলে তাহা 
| নিশ্যকগ ভূবিবে । ভাবিলেন না৷ যে, এ 
| সময় কমন্সগণের সঙ্গে মিট্'ন করিলে, 

| ভীহার জার রাজা-রক্ষার উপায়ান্তর 
নাই। এই সফল অগ্রপশ্চাৎ ন। ভাবি 

| চার্পন 'উন্নত্বের ন্যায় লিজ পথে চলি- 

| এলন। এই * সম তাহার লঙ্গুখীন 

| হইয়া! একথা। বলে, হ্যাম্ডেন তিন,এমন 
| বীক্ষ্্যাসী ইংলশ্ডে আর ছিল ন1। 

্ হা'মডেনের চক্ষু দিয়া যেন রক বাহির 

টু হইতে লাগিল, তাহার লল্াই, চিনা 

সপ ০ স্পা সি 

দেও, তাহার যন্্রিগণের হাদয়কে সেই 

্রান্ত পথ হইতে ফিরাইর়া আন।' | 

তাহার এই প্রার্থন। ঈশ্বর পুর্ণ করিহলন | 

না 'কিন্ক এই প্রার্থনার তাহার 

চরিত্রের পবিত্রতা ও লক্ষোর নির্ম্মলতা 

হুম্পষ্টর্নূপে পরিবাস্ত হইল । বস্ততঃ 

রাজতান্ত্িকঘল *ভাহার রিরুদ্ধে কোন 

কথা বলিতে পাম করেন নাই। 

বিনীত, সদানদা, সাহনী, একা গ্রচিত, 

বাগ, ও উদ্গার-চরিত হ্যামভেন, সকল 

দলেরই পূজিত ছিলেন। 
ৰ 

রাজার বিরুদ্ধে অস্তরধারণ করিতে | 
চারটার উহা ৩০০ 

চারার সত 

্ তং ১১ 

সত তত শশা 

ঞু তং 



ই কান্তন, ১২৮৮। 

ক 

হেরি 

| হইন্া পড়িল। ধনাগার শুনা, আচ জাহাজ ও টাকা তীহার চাই-ই। এই- 

কাতর হইলেন। কিন্ত তিনি তাছার 

ছৃন্ছাদৃিতে' দেখিলেন, ইহা! অনিবার্ধা। 

তিনি দেখিলেন,জাতীয় গ্বাধীনত1 অক্ষত 
রাখিতে হইলে, রাঁঞজবলি অ্সারিছার্ধা । 

এদিকে রাজার টাকার একান্ত অভাব 

ৰ পালেমেন্ট টাকা দিতে অন্বীরৃত। ইছাতে 

(রাজ! ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া! উঠিলেন। 

| 

| 
| 
ৃ 

পূর্ববকাছে যখন দিনেমারেরা ইংলগ্ডের 
উপকূলে আসিয়! লুটপাট করিয়। লইয়া 

যাইত, সেই সময় ইংলপেশ্বর উপকৃল- 
বাসী প্রজাবৃন্দকে কয়েকখানি রণতরি 

| সুসজ্জিত করিয়। দিতে বাধ্য করিতেন। 

| তাহারা রণতরির বিনিময়ে কিছু কিছু 
করিয়া কর দিত। ইহাকে “নিপ্মনি” 

| বা জাগাজ-কর বলিত। যতদিন দিনে ! 
| 

মারদিগের উৎপাত থাকিত, ততর্দিনই 

| এই কর আগায় করাছইভ। এ নৈমিত্তিক 

র 

ৰ 
র 

ৰ 
| টাক! ব্যয় করিতেন। 

করে রাজার সর্ধতোমুখধী প্রনৃতা 

ছিল। তিনি পালেমেন্টের অনুমতি 
| না লইয়া এই কর স্থাপন করিতে 

পারতেন, এবং আপন ইচ্ছা্ত এসে 
তাহাকে এ 

| টাকার জন্য কাহারও নিকট জবাবদিছি 

[করিতে হইত না। ৬২৪ খ্রীষ্টাব্ডের 
| হ* অক্টোবর লও্বের, অধিধালিবৃন্দের 

মু উপর হঠাৎ রাজনাষাস্কিত এক পর ওয়ান? 

বাহির হইল বে, ১ল] নবেগ্বরের সধ্যে 

তাহাদিগকে সর্বোপকরণ-সম্পয় সাত 
| ঈঞ হপকরি, 0 দোষজনের হামাসের 

এ এ ০শসসরাদপা সকল পাপী এ রাগ 

| হবে ভাবিয়া, হ্যা ভে নিরতিশয় 

৪৮1 

কেন সহ রাজার ছত্যে সমর্পণ করিতে, 

হইবে।. লগরবামির] একবাফো উহ্থায় | 
প্রতিবা্ করিলেন। কিন্তু কে সে 

প্রতিবাদ গুনে? রাজা বধিরের ন্যা 

এই জাতীয় আপত্তি ও জাতীয় প্রতিবাদ 
কর্ণেও স্থান দিলেন না। নির্দিউ সময়ে 

পপ আপ লট রও দেন পি চপ নান পা ও পাপী জাপা শি 7 পরের সস পসি 

শি শ্ 

রূপ গরওয়ান! উপকূলবাপণী ও মধ্য* | 

গ্রদেশবাসী সফল গ্রজাগণের উপর; | 

জারি হইল। জাদেশ গঁচলিত হুটল | | 
ঘষে, জাহাজের পরিবর্থে টাক! গ্গিতে 
হইবে। ভঁতি'জাহাজের জন্য ৩১৩০০ 

পাউণ্ড করিয়া দিতে হইবে। চতুর্দিকে 
উপদেশ পাঠান হইল যে, ধাহার! টাক] 

না দিবে, তাহাদের যেন সম্পত্তি ক্রোক 
হয়। 

এই বিশ্বজনীন বিপত্তিকালে 
হাম্ডেন করদানে অস্বীরূত হইলেন। 

&ে শ্বাতির 8 স্বদেশের মঙ্গলকামী, 
কারাগার *তাচার *জুখশঘ্যা, মৃতু 

তাছার গবগগ্বার। হ্যামডেন র্লারাগার 

ও মৃত্যু উপেক্ষা কগিয়] রাজাজ্ঞার প্রতি- 
বাদ করিলেন। ১*২ টাকা মাত্র ফর 
তাহার উপর ধার্য হইয়াছিল, ইহ্ণর 

জন্য তিনি দেহ, প্রাণ, এসম্পত্তি লমণ্ত 
বিসর্জন দিতে প্রস্তত ছটলেন। “কেন? 

হাম ডেনের বিপুলসম্পন্তি থাকিতে হবে 
কারণে তিনি পূর্বে রাজকে টাকা ধার, | 

দিতে অন্বীকৃত হন, সেই একটু কারণে: 
আজ ১*২টাক! মাত্র বিপ্মনি কর ফিতে | 

ভি হুইলেন। এই. টাকা খার ] 
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র্ া ! 
৮৬ র্ বা ্ স্ ৮ 

৮ ৮ 

পা তন পক বহর তত 

(চাওয়া, ও এই কর-সংগ্রহ তাহার জান্ীয় 

 স্বাধীনন্ছার ভিন্িভূমি “মযাগনু। চার্টার 
| গ্রতিকুলে বলিয়াই তিনি বীরের ন্যায় 
ৰ তাঁঞাব বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তিনি 

[রাজার কার্ধেযর অনুমোদন করিলে 

র হয় ত ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে 

ৰ অভিষিক্ত হইতে পারিতেন, কিন্ত 
|| জাতীয় স্বাধীন-ার নিকট সে পদ তিনি 

] তুচ্ষ মন করিতেন । ঠিনি নিজ বাক্তি- 

| গত মঙ্গল, জাতীয় মঙ্গলে পুরণ আহতি 

| দিয়াছিলেন বলিয়াট,মা্জসে প্রলোভনে 

| আান্কষ্ট হইলেন না। 'ভিনি জাতীয় 

স্বাধীনতা -রক্ষার জন্য রাজপ্রাসাদ মপেক্ষা 
| কারাগার হ্ুখসেব্য মনে করিলেন। 

| েট, কিনব ল প্রদেশের জরিশজন নিগ্ধর- 

র ভোগী তাহার উজ্জল দুষ্টাস্তের অনুধর্ভন 

| করিল।, সন্ন্যাসীর দগ'বাড়িয়া গেল। 
| এক্পচেকর কোর্টে হ]ামডেনের 
| ধিক্ুদ্ধে রাজপক্ষ ধরতে নালিশ কুছ 
] হইল। বার জন'অজে বার দিন বসিয়া 

| বিচার করিলেন। যাহার অতুল সম্পত্তি 

| সেবিশ সিলিঙ দিতে এত কাতর, ইহ 
| অপেক্ষা অধিকতর লঙ্্বকর আর 

] 

1 

ূ 

ৰ 
] 
1 

| ফি হইতে পাপে? হ্যামডেনের উপর- 

ৃ ২* পাউও ফর ধার্ধ'কর! উচিত ছিল-. 

|| হাজার উকিণ হাম ডেনের প্রতি ইত] 

কার অনেক খাকানাণ খাঙজোগ করিতে 

ৃ | লাগিলেন। কিন্ত ?সে বীরের হাদয 

| বিলিভ হইবার নছে। কারণ টাকার 

পরিমাণ লইয়া তান্থার আপত্তি নহৈ- 

বফপ কাধ! ইলেখের মূলবিধির 
গত 55 

ফান্তন। ১২৮৮। |. 

বলিয়াই তীন্কার আপত্তি] .মে অলঙ্বা 
বিধির নিকট রাজারাও মন্ধঝ অবনত 

হওয়া চাই--ইছাই হাযাম্ডনের মন্থর । 
সে মস্তক বদি অবনত ন] হত, ছিম্নমন্তক 

সে'দেহ তথায় লুষ্টিত হইবে--ইহাই 
হ্যাম্ডনের স্থির দিদ্ধান্ত। 

'জজের] অধিকাংশই রাজার পক্ষ অব- 

লগ্ঘন করিলেন) ভগ্টিস ক্রাউলে 

বলিলেন “রাঞ্পা রাখিতে হইলেই 

তাহাকে জাপন ইচ্ছামত কর-আদাফ়ের 

ক্ষমতা] দিতে হইবে । এ প্রতৃশক্তি- 
বঙ্ছিত রাজ] হুইতে পারে না) কারণ, 

তিনি সর্বোপরি গ্রভৃশক্ি 1” অনার 

জজ জষ্টিস বার্কে বলিলেন যে “আইনে 

রাজাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। 

আইন রাজার চির বিশ্বাসিনী দাঁসী। 

প্রজা-শানন করিবার জন্য ইছা! রাজার 

প্রধান শাসন-যন্ত্র। আইন রাজ1--এ | 

কথ আমি কখন শুনি নাই-_ক্িস্ব 

রাজাজ্ঞাই আইন--এই কথাই বরাবর 

গুনিয় আনমিতেছি--এবং ইহাই গত্য ।” 
জিপ ফিনন বলিঙ্ষেন “পালেমেন্টীয় 
বিধে রাজার উপর থাটে না; ধর্দিও 

প্রজার ধন গ্রাণ ও দেক্কের উপর ইহার | 
সর্বতোদুখী প্রভৃতা আছে।” এইরপে | 
বার জনের মধ্যে সাত জন জজ ফাজার | 
অনিয়ন্ত্রিত প্রতুজর স্বপক্ষে মণ | 

প্রধান ফরিলেন। এইরূপে তীহ্থার] | 

বিচার স্বাধীনতা রাজপ্রসাদের দিকট | 
বলি ছিলেন। ামানা চাকরি অন্থৃকাধে | 

ৰ 
1 
1 

ৃ 
! 

র্ 

ঠিক তাহার! সতোর. পনাগ করিওলন। | 
ষ্ঠ ৬ 

খলিল পনি বড ] শি ৮ ধু ক ] রি 
্ সি তি শব 5 5) নিলি ্ 

+ ৭ শা ॥ ০ 
১ 
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| পার্ট জন ছাখভেনের অঙ্ক মত বাক 
| করিলেম। রাজা যে আইনের উপরি এ কথ। 
তাহার। শ্বীক!র করিলেন না। প্রজার ধন 

| সম্পথ্ির উপরি যে তীছার সর্ধাতোমুপী 

প্রভৃতা, এবং তীহীর কার্ধোর ও ঈচ্ছার 

র নিয়ামক কিছুই নাঈ_এমভ তাহারা 
্বাশ্রন্ধেয় খলিয়] প্রত্যাখান করিলেন | 

কিন্ত হ্যামভেনের প্রতিকূলে নংখ্যার বছু- 

লতা কিল বলিয়া, তাহাকে ছারিতে হইল । 
কিন্ত এছার কাছার পক্ষে-প্র্ত বিজয়। 

ূ এ পরাজয়ে তিনি ছজাতির হাদয় মন্দিরে 

অতি উচ্চ আসন পাইলেন।" দিপ্যনি 
ব্যাপার়ের পুর্বে অতি অন্ন লোকেট 

[তাহার মাঙাত্া জানিত। কিন্ত আজ 
| 
| ব্রিটনের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 

পর্যন্ত তার নাম প্রতিধবনিত হইতে 

লাগিল। তাহার বশ গ্রতোক থরে 

কীর্তিত হইতে লাগিল। 
তাহার আন্দোলনে ব্যাপৃত হুইল। 

| যাহারা! জানিত না, তাহারা অনুসন্ধান 
ূ করিতে লাগিল, এ মহাপুকষ কে-ধিনি 

| এক্প নিজের দারিত্বে স্বজাতির স্বাধীনতা । 
ৰ ৪ ধন সম্পত্তি রক্ষা কারিতে দাত 

| হইয়াছেন, এবং এরপ অমিত-সাহসে 
শ্বদ্েশকে রাজার করাল গ্রাম হইতে 

সবক করিতে কৃতসম্থক্ল হইয়াছেন । 
| এইস্বপ প্রশ্ন ও প্রত্ধের উপরি উত্তর 

[হইতে ' হইতে 'সকলেই হ্যাম.ডেনকে 
চিমিল। ভখন ত্রিটনের আবাল বুদ্ধ 

শি রি ই দি এ. 

৭৮ 
রর স্খল উ রী রি তত 

শী কাপ 

ছর্ী। ভাবিয়া লকলেই ইঞার উপরি | 

প্রতি প্রিহ্ব! 

০০০ টি ০ এ টি নিউ রর জিরেননিন 

নে । 

৪৯৬৭ রা 

আখ্বমমর্গখ করিল। 

পরীক্ষার দিন ক্রমে নিকট হহ্া 

আমিল। হ্যাষডেন্ প্রভৃতি পচ কান 
হাউস্ অব্ কমুন্সের সভাফে এ 
ইম্পীচ করিলেন। কমন্স সতা | 

বিচারের জনা তাহাদিগকে রাজার হস্তে | 

সমর্পণ করিতে অন্বীরৃত হইলেন। | 
চার্লস প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, নশগ্ত | 

পুরুষ দ্বারা তাহাদিগকে বল পূর্বক ; 

হাউন, অব. কমন্স হইতে প্রেণ্তয় 
করিয়া আনাইধেন। তিনি গ্যাং শতাধিক | 

সশশ্ম পুরুষ লইয়া হছাউন. অব .কমন্লেক্স | 
অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এছ্িফে | 

অভিযুক্ত ব্যজিহা। তিনি আমিষার় 
পূর্বেই সরিয়া পড়িয়াছিলেন। রে 

টি 

্ 

: 

4 

জনা তিনি পাললেমেন্টে গিগা নিতান্ত 

্ষচিত হইলেন তিনি উপস্থিত | 
ল্াগণকে লা করিগ্না বলিলেদ---] 

“আমি দেখিতেছি, পিঞরস্থ পক্ষিগণ | 
উড়িয়া গিয়াছে। এক্ষণে আশ কি) | 

পাখিগুলি ফিরিয়া আপিলে, আপনা | 

তাছাদ্দিগকে আমান নিকটে পাঠাই! | 
দিবেন।৮ পার্পেষেপ্ট সভা য়ে | . 

রাঞগার এই উপ্ন্ত প্রলাপ গুলিশেন, : 
ফোন উত্তর দিলেন না। ' তীহছারা 

অস্তঃসন্ধ,ক্ষিত ক্রোধীনল অতি কষ্টে | 

সংযমিত করিলেম। কিন্ত যখন চার্পগ | 
গৃহ-বহিতৃত হইলেন, তখন তীহাদিগের 

বানিতা উত্হৃষধ নয়নে ইঞ্থারদিকে | জয় ভেদ করিয়া! শব উঠিল, "অধিকারে | 

জানাই হিল! দেশের উদ্ধার 
তি 

ঃ টা পশ্রসী ৭ 1 পরত ০ 

হক 1” 8798 হ্তকেপ! + 1 
না 

পক শি স্িস্পাম্ী ২ ১ কপ 



রি 

নিল নতি ২ ছিপ লা ৬ 
. উন্তে লি 

টিনার 
| এ্টু ঘটনার পরে তাহারা সভাতঙ্গ করিয়! | সৃভাকে তিনি, পদ-দলিত করিবেন। 

| চলিয়া গেলেন। 
লতাগ্বহে তারা বসিদগন না; এখন 

আর য়ে পুরাতন 

হইতে রাজধানীর অত্যত্তরে একটা 

হা্ীতে সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। 

চাল নিরস্ত হইবার নছেন। তিনি রাজ- 

| ধানীর, ভিতর দিয়া ঘেই পঞ্চ তোর 

| গ্রেগ্চারের জন্য কমন সভার অভিযুখে 

| ধাযিত হইলেন। পথে প্রজার! সম. 

| স্থয়ে হলিতে লাগিল" ধিক্ নে রাজার 

থে প্রথার ত্বত্বে হস্তক্ষেপে করে 1 

| মগ, দিকে প্রতিধ্বনি উঠিল, “ধিক দে 

| রাজার যে প্র্ার স্ব হ্স্থক্ষেপ বহে।. 

| সকলেই, একবাকো হলিতে লাগিল__ 

| ধ্যাজক-হন্তে কারাগারের ভারার্পণ, 

ৃ র্ণের ছুদৃড়ীকরণ, এ স্ফল দেখিয়া 

| আমাদের মনে ভূয়ের সঞ্চার হইতেছে।' 

| সাজা গ্রজা্দিগের এই সকল.ধিন্কারে ও 

| ক্রদ্বমে কর্ণপাত না করিয়া, আভী- 

ঠ গ্ুদেশে গমল. করিতে ল]গিলেন। এই 

টি উপেক্ষান্ত প্রজ্জাছিগের অক্র্নিগুহিত 

& বিহ্বোহানল্ প্রজ্জলিভ হইয়া উঠিল। 

| মাবিক, দোকান র, ভত্রলোক-- দত
 

| নগযধাসী রাকবিকদ্ধে অত্যুখিত হইল; 

এ 
শা “এ পিসিল 

সন্ধাগেই ই 'পঞ্চ বন্াকে, ঘিবিয়। 

| থাই । নকলেই রাজার লন্মুখেই 
5 উদ্দৈক্ষরে হ্যায় জেনের.হশোগান করিতে 
সু খাণিল।. জ্োেখে ও, অভিমানে চান 

0 কিনি, গেলেন কিনব প্রদ্ধিকা। 

| কছিলেন. হে হঙধি তন্থার লাধ্যাতীক, 

সটান টিপু ৯ এ পু নি 

পপ হা গন সপ মানে 

চার্সসের এ প্রতিজা। পূর্ণ হইফা ন। 

ইহার পরিবর্তে তাহাকে অবনত মন্ধন্থে | 

পঞ্চ মভ্যের বিরুদ্ধে ব্মভিয্োগ ভুলির। 

লইতে হইল । এবং রাজবেশে, তাহাকে 

আর লগুনে ফিরিয়। আলিতে হই ন1। | 

ভিনি আর এক দিন লগ্নে প্রবেশ 

| 
ৃ 

ূ 

করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ৫স রাতববেশে | 

নচ্ষে, কারাবালীর বেশে । কমন্স সভার 

সিত রাজার বিবাদ শীহ্ মিটিবার, নহে 

উ্তয় পক্ষ হইতে বৃখ। বাব্যব্যয় পরিতা 

হইল। উভয় পক্ষ বুঝিলেন যে, খ্যার 

এক সঙ্গে রাজত্ব করা নব নগে। 

মাজা! ও পােষেন্ট মিলিত হইয়। আৰু 

ইংলখের শাসন করিতে সক্ষম নছেন। | 

এক্ষণে অন্যতরের কাহ!র রাজত্ব থাকিবে। 

গ্রবলতর়ের শক্তি তাহার মীমাংসা 

করিবে। 

 ক্ষমন্স সভা হুতরাং সৈমা বংগ্রহূ 

ৃ 
| 
[ 
| 

ূ 

আরস্ত করিলেন। হ্যামডেন, সর্ধাগ্রে, | 

টৈনিক পদে ব্রতী ছইলেন। ভিনি | 
পদ্দাতিক সেনাদলের করেল পদে অতি. .| 

হিড়্ হইতে স্বীকৃত হইলেন এবং যুদ্ধের 

বায় নির্বাহার্থে ২৪০৭ টাক! প্রহান.| 

ধন্য হ্যামডেন, ! ধু করিলেন । 

তোমার আত্মঠযাগ, ! ধব্য তোমা 

স্থদেশানরাগ | * 

১৬৪৩ জাকের ছুর মাবে ঘাথ্জছ 

এক.দঝ ভগন্টিয়র. যৈন্য. লইয়া, কুয়া | 
কপার্টের অনুযরণে' বাহ! করিনা 

রজেছে। ডিবি “ আজ, 
লা খত এত টু) সু £ শ্িশতি টপিক সন হেল্প 
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কুখারের সঙ্গখীন হইলেন; উতভবের 
| মধ তুমুধ সংগ্রাম বাধিণ। বুথে 

| প্রান্তে এটা ওলি আলিয়া হ্যা 
| ভেনকে গাহত করিল। তাহায় সেন। 

ূ এই ঘটনায় তগদ্ধদয় হইয়ট রণে তঁজ 
দিয়া পলায়ন কফরিল। কুমার তাহা, 

| হিগের অস্থসরণে কিয়দ,র গিয়া! বিফ- 

প্রবন্ধ হইলেন এবং সেতু পার ছুইর) 
| অক্সফোর্ড প্রত্যারত হইলেন । 
| এদিকে বীরবর হ্যাম ডেল, অর্বপৃ্টে 
| ধ্বীনে ধীরে যুদ্ধক্ষেত্র হুইতে অপস্থৃত 
| হইলেন। তীহার হাত অবশ হইয়া 

অশ্বপৃষ্ঠে দুঠিত হইতে লাগিল) দেহ 
ক্রথে ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর হইতে 

| লাগিল। 

যে অভ্রালিকায় তাছার শ্বশুর বাম 
| করিতেন, যে অট্টালিকা হইতে তিনি 

| প্রিক্কতম। ভার্ধ্যা এলিজেবেথকে বিধান 

করিয়া আনির়াছিঞেন, দুরে সেই 

| অট্টালিক! দেখ বাইতেছিল। বড় নাধ, 
| তথায় গিক্ঝ। জীবনের শেষ দিন অতি- 
| বাছিত করেন, কিন্ত সে সাধ পুরিল না-- 

| লক্রসৈন্য সেই পথ অবরুদ্ধ করিম! 

| রাখিয়াছে। তিনি দেন, অভিদুখে অশ্ব 
ফিবাইলেন, তথায় আনির়। যখন পঁহ্- 

ছিলেন-ভখন তিনি 'দাতনায় প্রায় 

বাহ্জান-রহিত | ,দেশের উদ্ধারমাধল 
ক্বিক্ে .পারিলাম না ভাবির, তাহার 

হয কাটিয়া! বইতে লাগিল। কিন্ত 
আগা. গাহাকে সেই সুমূর্কু অবস্থাতেও 

৯শপীশিজপিসশ আসল পপর রী শত 

তে 

সা নাই! তিনি ভাবিপেদ-_. 

"আছি মগ্গিলাষ, জাহান লুল 
সহত্র সহতর হ্যাম ভেন, জীবিত 8 হিলেন' [ 
মায়ের কাঁধয তীহারাই উদ্ধার ফারিধেন 12 | 
এই আশায় প্রোৎসাহিত ইইর়। হ্যায়. 
ডেন, বেই মৃতাপব্যায় গজ লিখিত || 
বৈপ্নাবিক অধিনারকধিগের নিকষ্টে বিষ | 

চাঞছিলেন ও কিন্পে জাতীয় শর | 
চালাইতে হইবে, তন্বিষয়ে উপদেশ 
দিলেন। পত্র লেখ! সমাণ্ড হইল--আঁর 

সেই হস্ত নিষ্পন্ম হইল। সে দেছে| 
আর চৈতন্য রছিল না। যেন জীবনের ূ 
কার্ধ্য যাগ হওক্বার়, সেই চৈত্য মুষ্ঠি| ৃ  

এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়। বৈহু$ | 
ধামে গন করিলেন । চতুর্দিকে গগন | 
বিধারিয়াঁ হাহাকার ধ্মি উল" 
ইংলগ্ডের আবাল বৃদ্ধ বনি 
হ্যাদ্ডেনের শোকে অতিত্ত হা 
পড়িল। ৃ 

টংলগডের অধিধাসিগণ হ্যামড়েনকে 
বীরোচিত অমাধি প্রদান করিলেন। | 
জাতীয় সৈন্য বেরনেট, অবনত করিয়া 

তাহার মৃতদেহ সমাধি-নিহিতি করিঞ। 

প্রতোক সৈনিক পুরুষ হ্যাষডেনের 

উজ্দল দৃষ্টান্তে উদ্দীপিত হইরা গ্রতো॥ক 
হযামডেলের আত্মাকে লাঙ্গী করিস ! 
মাতৃতৃমির চরণে আত্মসমর্পন কর্জিলং 
তাহার পরে, তাহারা» ঈশ্পরের মহিমা] .ও 
হাম.ডেনের বশোর্গান কীর্থন করি, 
করিতে সমাধিস্থ হঈটতে ছিনিস 
জগিল। ধন বীর, ধন্য! হ্মি সরিাও 

সপ পল 

অব. জার করিলে দি নু গশ 



] [ বটে, কিন্ত তোমার | দৃষ্টান্ত ইংল্ে 

|. লক সহত্র হ্যাম.ভেন আবি সত হইল। 
] [ তগ্রহাদয়ে গমন করিলে বটে, 

| কিন্ত তোমার আরদ্ধ কাধ্য তোমার 

| শিষোর1 সম্পন্ন করিল। তুমি এ যঙ্ের 

ৰ আত্মবলি না দিলে, ' কখন এ যজ 

| সমাপ্ত হইত না। যে হুর্দদ চালল 
তোমার কেশম্পর্শ করিতে গিয়াছিল, এ 

মা দেখ, তাহার কাটামুণ ভুমতে গড়।গড়ি 

যাইতেছে। যে ইংলগের স্বাধীণতার 

জনা তুমি প্রাণ দিয়াছিলে, এ দেখ সেই 
ইংলগড ম্বাজ স্বাধীন ১ * উদ্দুন্ত উজ্জল 
ও নববাসে বিভূবিত। আজ সাধারণ- 

যে মূর্খ, লেই বলে-মহাপুরুষের মৃত্য 
| হয়; না--মহাপুরুষের মৃত্য নাই । তিনি 
অমর, তাহার কীর্ডি অন্স্তকালস্থানী! 

বিশ্বপ্রেমিক উইলরার ফোর্স, 

হাউয়ার্ড'ও রমিলী। 

যে দেশে স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশাছু- 

'স্বাগে্জ। কাধ্য পরিসমাধ হয়) সেখানে 

বিশ্ব প্রেম ও বিশ্বনাগরিকতাঁর কার্ধা 

ৃ আর্ত সয় উদ্নতিশীল মন গতিগ্রবণ। 

নেকোন স্থানেই স্থির হইয়া) ধাকিতে 
র্ পারে না। ক্রমেই আগ্রনর হইতে 

র্ থাকে এবং অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে 

ঢকাধ্যপারাধি বাড়াইয়া লয়। আপনা 

চু হইতে 'পরিথার, পরিবান্ধ হইতে আন্মীয়, 
ঢু জন, আত্মীয় জন হইতে বেশ 5 

জা নি নখে ও ক পাক হন পু 8656০ মলি 

তন্ত্র ইংলডের গ্রতাপে মেদদিনী কম্পমান। 

৯০ ৭ নু টিসি 4 

নি 

সহ 2৮ টে রী ১৫০ চিত / রঃ ২০ টান 

ক £ রি রি পঃ "শক 

1. ফান্ুন, ১২৮ &] 

স্থজাতি, শ্বয়েশ ও ক্বজাতি ছইতে লব | 

পৃথ্থিবী ও মানবজাতি। মানবজাতি হই 
প্রাণিষগৎ--হদয় কষেই প্রশহা, হর! 
এই ক্রম অবলম্বন করে। গ্রাপিতগৎ 

পর্ধ)স্ত কেঝল শাক্যসিংহ প্রন্ৃত্ধি কতিপক্ন 
আর্ধাখধি উঠিয়াছিলেন--না হিংস্য 
সর্বা! ভূঙানি । পর্বভূতেবু সমদর্শী ”-_ 
ভারত ভিন্ন এ প্রকাণ্ড নীতি আর কোন 

দেশ শিক্ষা দিতে পারে নাই। কিন্ধ 

মানবজাতির প্রতি প্রেম অনেক দ্নেশ 

শিক্ষা দিয়াছে। মানবজাতির জনা | 

অধুনাতন সকল দেশ অপেক্ষা ইংলগ্ড 
অধিক করিয়ছেন ও অধিক ভাবিয়াছেন। 

কারণ, ইংলণ্ডে স্বদেশানুরাগ ও ব্বজাতি- 

প্রেমের প্রধান প্রধান কার্ধা অনেক ছিন | 

পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ব্যক্তিগত 

ও জাতিগত স্বাধীনতার পুণতার ইংলগু 

জগতের আদর্শ। ইংলও--ইউরোপ 

ও আমেরিকার রাজউনতিক- শিক্ষা গুরু। 

ইংলও ছাড়িয়। যাইবার পুর্যে তথায় | 
মানবপ্রেষ ও জগদসুরাগের কি কি 

কাধ্য হইয়াছে, কোন্ কোন্, সঙ্কযালী | 
সেই মহৎ বজে আত্ম-আহ্তি প্রশ্লান | 
করিয়াছেন--এই সকল বিষয়ে, ক্ছি. 1 

আলোচনা করিব ॥ জাক্র। তিন জন । া 

মাত্র লন্্যাসীর জীবনী গাইব বি্বগ্রেরি- | 
কের জীবন কি মরান্; বিশ্বগ্রেষিকের ৰ 
জীবনের ত্র দেবতার 'ুকরণীন্ত 8. 

যাছাকে সকলে অশ্রদ্ধা বা অরঙেলা,] 
করে, তাহার জন্য ভারিবঃ যে সক 

বুম তারাকে যক্ষা করিব? সাহা 
্নাকেদোধান্যুজ্প: তি 

শশী শিশির শিপ পেস সক স্পা পা পপ ০০৮ শসা জজ নর 1 ০০ আপা 

চ] শা সব টি রী 

তি শিশ শিপিপপী পপ পিস পাশ পাপ পপ পপ 



ফান্ক ন)' ১২৮৮। 

| নকলে নির্যাতন করিতেছে, ভাহাকে 
| জাশ্রয দিব ? থে কষ্ট পাইতেছে, ভাঙার 

| কষ্ট নিবারণ করিব; যে শোক পাইয়াছে, 
| তাহাকে লাধ্বনা দিব, তাছার অশ্রুজল 

| মষ্াইব থে অসহাষ) তাহারলহায় হইব) 

| বে পড়িয়া যাইতেছে, তাহাকে ধরিয়! 

| তুলিব ; থেহুর্বল, তাহার বলবৃদ্ধি কমিক; 

| যে জাতি পদদলিত, ভাঙার পক্ষ সমর্থন 

| করিব-্যে মহাপুরুষ ছেশ, জাতিঃ বণ 

| ধর প্রড়ৃতি প্রভেদ ভুলিয়া! সফলের প্রতি 
| সমভাবে এই সকল কার্য্য করিতে পায়েন, 
| ভিনি দেবতার দেধতা। কারণ, স্বজাতি- 
| প্রেমিক আমাদের উপাসা দেবত1। 
| বিশ্বপ্রেষিক লে দেবতায়ও দেবতা । 
| যেমন পারিবারিক প্রেম শ্বজাতিপ্রেমের 
| একটা ক্ুত্র অংশমাত্র, সেইরূপ শ্বজাতি- 

| প্রেমও বিশ্বগ্রেমের একটা সামান ভগ্রাংশ- 
মাত্র । যানবন্ধদয়ের উঠিবার এই 
| তিনটী ক্রম। এক” একটাতে সিদ্ধ ন! 
| হইলে, জপরচীতে উঠিবার অধিকার 
জন্মে না। ইংলগ্ড শ্বজাতিপ্রেমের 
| উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন বলিয়াই, তাহার 
| মে সর্যোচ্চ ক্রমে যাইবার অধিকার 
| জগ্মিয়াছে। এই জনাই ইংলগকে জগৎ 
| শিক্ষার বলিয়া! মনে করি । এই 
এই জন্যই ইংলঙ্ে অনিক বিশ্বপ্রেমি- 

| কের আবির্ভাব দেগ্লিতে পায়! যায়। 

| আমরা এখানে কেবল তিন জনমাত 
 বিশ্বপ্রেষিকের -চযিজ চিত্ণ করিব-- 
উইলধায় ফোস। হাউজার্ড। ও 
য়াদিলী। 

শক সত 

* . উইল্বার.ফোর্ন। ' | 
বহুকাধ হইতে জগতে হাসতপ্রথ। 

চলিরা আসিতেছে । সকল দেশেই 
কোননা! কোন প্রকারে এই প্রখায়, 

অস্থিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা: 
লইয়! বধ্যে মধ্যে নেক আন্ফোধস | 

হইয়া গিন্বাছে সতা, কিন্ত গ্রন্কত প্রস্তাধে | 

ইহা তুলিয়া দিবার চেষ্ট! €ফবল ইংলও | 
ও আমেরিকাতেই হইয়াছে ম্পার্টায় | 

ছেলউ, রোমের গলাভিএটর ও আধুনিক | ূ 
নিগ্রে দাসদিগের অবস্থা পর্ধযালোঃন | 

করিলে, পাধাণও ধিগলিত হয় 7 মাঙ্ছ্য | 

স্বার্থে অন্ধ হইলে, কি পৈশাচী ঘৃষ্ঠি | 

ধারণ করিতে পারে, এই দাস-প্রভুগণ | 

তাহার নিদর্শন । 
১৪৪ খ্রীষ্টাব্বে এন্খনী গারমালেজ | 

নামক এক জন পটুরগীজ কাণ্ডেন্| 
আফি ক! উপকূলে বাণিজ্যার্থ বাইর! | 

সাহারা! প্রবের্ট-পথ হইতে কয়েক জন | 
মুরকে ধরি আনি্বা দাসরপে পরি* | 

গত করেন; ছুট বৎসর পরে যুবরাজ | 
ছেন্রী এই সংবাদ শুনিতে পান । তিনি | 
পূর্বোক্ত কাণ্ডেনকে তৎক্ষণাৎ আদেশ | 

করেনঃ উ্কাদ্িগকে বধাস্থানে রাখির 
আইস। কাঞ্চেন তাহাদিগকে ফিরি] 

লইয়া বাওয়ার সুরের! তাঙার ্রাতি 

সন্ধষ্ট হটয়া তাঁহাকেন্হ্বর্ণচূরণ ও দশ জম 
নিগ্রে। উপহার দের। তিনি গাধা" | 

দিগকে লই] আসিয়া গাগযূপে পরিধি | 
করেন। এইরাপে মিত্র! নাসাগের | 
উৎপত্তি বস্ব। 



তি 

৪ 
ধন স্পেনীয়ের] প্রতীক) দ্বীপ দখল 
" করে। তখন খনি খনন ও কষিকার্ধ্য 
করণাদির জন্য তাহাদিগের শ্রমভীবীয় 
। প্রষ্োজন হইয়া উঠে। তাহার! দেখিল, 
: আছি ঝ] উপকূল হইতে দান মানিক 
1 এই কাধ্য মম্পূ্ধ কর! সর্ধাপেক্ষা সহজ 
| গু শস্ত1। ১৫০৩ আষ্টাবে পটুদীজের। 
স্পেনীর উপনিবেশ সকলে দন বিক্রয় 
বগি আইবে। তৎপশ্চাৎ ম্পেনীয় 
বণিকের) অধিকতর লাভজনক দেখির! 
বং এই দ্বাস ব্যবলায়ে গুবৃ হয়। 
সবরণচুর্ণ নিতে তাহারা পৃরঝ হইতেই 
গিনি উপকূলে যাইত, কিন্তু এক্ষণে 
্চুর্ঘ ব্যবসা তত দুর লাভজনক নহে 
দেখিয়া, তাহার! অধিকতর লাকর 

| দা বাবসায় ধৰরিল। ক্রমে গবর্ণমেন্টাও 
আইম ছ্বার। ইহার বৈধতা সম্পাদন, 
ধারিলেন ॥ জনধয়ত জাহাজে করিয়া 

বোঝাই হইয়া নি! দাস সকল আফে/ 
রিষ্কার চালিত হইতে লাগিল।হগভাগা- 

পের অশ্রলে ্মাটলান্টি ক-বক্ষ 
| গলির] গেল। ১৫১৭ ভাবে সম্রাট, 

গঙ্ছম চার্পন একজনকে ধংসবে বহসরে 

৪৯৯ ফরিয়! নিগ্রো হিসপানিওয়ালা, 
কিউবা ও জাফো, গর্বং পোর্টরিকোতে 
লইয়া ফাইবার জন্য একেটিয। পাটা 
| ধিলেব। 'ভীহকে' ইনার জনা পরে 

িধাগারলে দ্ধ হইতে হইয়াছিল? 
বিদ্কা তাহারে কিছু ফল ছে নাই? 

৮স্রে কর 

চে হও 

্্্ 

নর 
্ মীর রর 

চট রঙ শি নী বপদ ঝরা: বত সঙ, সে ৫ ৬ রী 

৷ ইসি র্ 
ধর | 4 পু নিসার দিভমূজ বু্রণে পরি বহে) 

৮ ০১ 
5 

॥ 

নি ৫ ক রর ্ 1৭, . টি র্ ঁ 

৬, টি চিএ সি এ + রর যি টপ 

ফান্ধুদ, ১২৮৮৭ | 

তাহ ছেদন করা তত সহজ জত। | 

ফরামিগাজ অর্জোদশ লুইও * জীত্বর়ের | 
মহিন! বিস্তার ও নিখ্রোদিগোর মঙ্গবের | 
জন] !” দাসত্ব ব্যবন। বিধিবন্ধ ক্রিয়া" | 

ছিপেন। রাজী এলিজেবেের সমর | 
ইংরাজের। সর্ব প্রথমে এই ব্যবসায়ে | 
্রবৃন্ধ হু । সার্জন, ছাকিংস সর্ব | 
প্রথম দাসফাবসায়ী। তিনি এলিজেবে- | 
থে নিকটে প্রতিঞ্রত হন, যেব্যক্ষি | 
নিগ্রো দাস হইতে আপত্তি করিবে? তিনি | 
ভাহার গাত্রম্পর্শ করিবেন না। কিন্তু | 

তিনি সে প্রতিজ| রক্ষা করেন লাই। || 

অচিয়কাধ-মধ্যে তিনি অনংখা নিগ্রোকে || 
বলপুর্বক জাছান্ে চালান করিতে 

লাগিলেন। অন্যান্য জাতি অর্থন্বার। 

রাজি করিয়া নিখ্রোকে দাস করিয়। 
লইয়া যাইত, কিন্তু ইংরাজেরাই সর্ক 

প্রথমে দস্থাবৃতি আরগ করিলেন। 

বলপূর্ববক নিগ্রোধিগণ্কে ধরিয়া লইয়া 
যাইবার প্রথার তীাছারাই পথদশক হই. 
লেন। এই প্রথ! ক্রমেই অতি ভীয়ণ 
আকার ধারণ করিল। ইাউবংশের 
রাঁজ্যকাঃল প্রতীচা স্বীপণুঞ্ষের প্রত্যেক | 

হাটে নিগ্রো। দান পণ্য অব্যর ন্যায় | 
বিক্রীত হই । ূ 

শুনিয়া! পাঠকপৃণ বিশ্যিত বদ 
১৭০৮ হইতে ১৭৮ জীভাবের মধো || 
বিটেদ্ গন্ধ, হাদেকা। দ্বীপে ৬,১,১০%*: |. 
ঘাস চীলান করেন? ১৬৮৯ 

পট ুল্পননি 

নিষেধ নকলে 

সাজ 

স্পা পিপিপি পাশপাশি টিটি 

রি গান ০০০০৭ ্ 



টু তন, চি 

২৪0 
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স্্প্্পি 
রঃ 

| 
ঠ 

্্ 

ৃ শ্রেহিত হয়) ১৭৭১ উইা্ে ধন 

|| এই বন্য বাহসায় ইহার গরাকাঠা 
| লা করে; সেই, হৎসয়েই ১৯২ খানি 
ইংরাজ বাণিজাত্বরি ৪৭,১৪৬ জব নিগ্রো 

| খাস লইয়া আমেরিকার গন করে| 
| 

ঃ 

| 
] 
ৃ 

ূ 

ূ ৷ 

ূ 
ৃ | 
ৰ 
ৃ 

১৭৯৩্াষ্টান্বের তালিকা! গ্রহণ করিয়। 

দেখিতে পাই, সমস্ত ইউরোপ বৎনরে 

| ৭৪,*** হাজার করিয়া নিখ্রোকে দাসত্ব 

শৃঙ্খলে জাবদ্ধ করেন, ত্বাহার মধ্যে 

এক। ইংর]জ বাহাছুরই ৩৮৭০ হানার 

করিয়া! আমদানি করিতেন। যাহার 

সদরে বিশুযাত্ দয়া আছে, যাহার 

কণামাবর, ম্য্যত্ব আছে, এমন. কোন, 
ব্যদ্ধি এই কথ! গুনির] লজ্জার, মুখ্,ন| 

লুক্কাইবেন ? এমন কোন, ব্যক্ধি 

আছেন, যাহার এই কথা গুনিসা আপ- 

নাকে মান্থয বলিয়া! পরিচয় দিতে মাথা 

কাটা না পড়িবে € উপরে যে সংখ্যাংলী 

প্রদান করিলাম, কতা! কাহার কল্পন। 

নহে, সাম্[বাদিগণের অতিরঞ্জিত চিজ 

নছে। দাস-প্রতূগণের প্রদত্ত তালিকা 

। সান্বজ।তির অক্ষালনীয়, কলফের অন- 

“ঝি কীর্িধবদ 1. থিক্ মানব! (ডোমার 

অসাধ্য কিছুই নাই। বিক্ইউরোপ ! 

শত যিক তোমার, ইংলগড। 

ইংলণের. পাপের,র! পূর্ণ হইল 

ৃ ; দখিয়া। করের, জনমনীবীর, হ্রয়ুকাদিয়া 

উঠে, 8 শপ উইলবার ফোর্ম, অন্বযন, 

বই প্রগথতি-অনীরিগণ হ্থঘেপের ও. 

ঢু হরির শইগ রুজরংপাগোর পাশ 
| ৯টি স্পিন পির বাম রিল 

্ঃ ০ 

চি স্াখাজীগনদ  এসিল নী ৯ উ্ী পিনুেত। 

গুতিজ/ করিলেব। দেখেন প্রকারে : 
ইংবশড হইতে দাসন্ধ বাবসায় উঠার! 
দিপা ইংলগুক্কড় পাপের কব্ধিহ 
আম়শ্চিপ্ত করিবেন। উইলফায় কো”: 

এই মনীষিগণ্রে অধিনারক অনোদীতি 
ছইলেন। এই কার্ধা প্রিন্ধ করিস্ঠে: 
এই মছাপুফয আপনার সমন জীখাদ 

ব্যয় করিয়াছিলেন । এই,স্থানে, জাময়া 
নেই খধি-প্রবরের জীবমের গুটি ক 
ঘটন। উল্লেখ করিব। 

এই মহাত্মা] ১৭৪৯ খুব অধ 

কালে ছল. নগরে জন্মগ্রহণ কছেল।। | 

দশম বৎসরে পদ” না করিক্ছেই | 

তাহার পিতার পরলোক প্রাঞ্চি: ৮৮ | 

পিতার মৃহার পর তিনি পিড্দ্যের খক্সে 
লালিত ও পালিত ছন।, 

] 

তিমি কালে | 

ছাড়িঙ্জাই একবিংশতি খত্সর বসেন | 
ময় হল, নগরের প্রতিমিধিযরপে পালে 

ছেন্টে রা ছন। কেন জ খি 

বিদ্যালয়ে * অধায়ন:* কালে: অস্থিগ্রখঝ | 

শিটের সহিত তাহার সথ্য, লংস্থাগল | 
হক]. পালেমেন্ট কাধঃক্ষেতজ স্তাগিক। | 
তাহাদের * সেই সন্য দূরীভূত হয়|] 

উইল্নর্ফোর্সের স্বাভাবিকী- প্রিথিরা | 
নিরয্যুর পরিমাজ্ীনে অধিকতর পরিধি | 

ও.পরিরষ্ধিত হইয়াছিল । ভিনি'বালিকা | 

বলিয়া, বিশেষ প্রতিপঞ্িগ লাত জরি | 
ছিলেন সথতরাং হাউ, অব.কষর 

তাহার প্রতিঠ। দিন-দিন- বাড়িতে গাহি] 

তিনি দৈধিক সংকারকার়ে/ বহিঃ 

ভাত ৭ ১০ ৮ পরিজন” 



ঢু ১৭৮৭ তীষ্টাযে দাসব্যবসাহ-সন্বর্ে 
ভীহার চিত্ত আক হয়। "এই সময় 

হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সন্নযাসী। 
মিজের ছুখ ও তুঃখ, সৌভাগো তিনি পূর্ণ 

| উদ্দালীন। কি নিদ্ত্রায়। কি জাগরণে, 
:| কি গৃঙ্ে, কি বাছিরে_র্তীহার মনে 

একই সর্বগ্রাসিনী চিন্তা-কেমন করিয়! 

|| ইংলগ্ডের অক্ষালনীয় কক্ষের অপনয়ন 
[| ফরিখেন। কেমন করিয়া দাস বাবসায় 

1] উঠাইক়| দিবেন । তিনি দেখিলেন, দাস 

|| বাবসা ইংলতডের অমল ধবল বশে গভীর 

| | কলসংরেখা। তিনি দেখিলেন, এই 

| প্রথা থাকিতে ইংলণ্ডের স্ববীনতা-প্রিয়তা 

|| জগতের পরিহাসোঙশিপক | অসংখ্য 

| মাসপতি অগণ্ দুর দিয়া লক্ষ লক্ষ দাস 
| আয় করিয়াছেন, তাহাদের পরিশ্রমে 

গুল সম্পত্তির ঈশ্বর হইয়াছেন__ফেমন 
ফরিয়] তাহাদিগকে এ লাভকর বাণিজা 

হইতে নিরসা করেন-_ভাবিয়া ভাবির, 

মু নিপপ্তর ভাবির! তীহার তু ক্ষীণ হইল। 

1 না তথাপি তাছার একই সন্কল্ল। কিরপে 

মন সংসি্ কছিবেন--ত1 জানেন না, অথচ 
ইউ লক্ষা বংসাধনে ভিনি দিজ জীবন 

] 

. 
,] 
র্ 

] 

] 
খু 

] 

| 

র 
| 

॥. 
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ফান, ১২৮৮। 

কযেন। প্রতিবার প্রস্তাব করিতেছেন, | 
প্রতি বার তাহার গ্রন্ভাৰ প্রত্যাখ্যাত ূ 

হইতেছে। কিন্তু নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রেমিক 
কিছুতেই ভীত বা বিচলিত হইবার | 
নছেন। প্রোত্যুঙ্গ হিমাটলের ন্যার 

তিনি অটলতাবে আপত্তি-ঝটিকা সিতে 

লাগিলেন। বৎসর বৎসর তাহার 

প্রস্তাব উন্মত্ত প্রলাপ বলির! গ্রভাখ্যাত 

হইতে লাগিল। অথচ লে বোশীর 

বিরাম নাই। কিন্ত সাগরগাষিনী 

শ্বোগশিনীর ন্যায় আভিলধিত বিষয়ে ূ 

কতলম্বল্স মনের গতিকে কে রোধ করিতে | 

পারে? এক এক করিরা ক্রমে | 

বিশ বৎসর অতীত হইল। এ ঘোর | 
তপসা। পালে মৈন্ট আর সছিতে পারিলেন 
না। এই তপব্যাদলে ক্রমে পাষাণ | 
গলিয়! জল হইল। যে নয়ন এত দ্দিন ূ 

| 

ৃ 

| 
ূ 
ৃ 
| 

শুফ ছিল, আন তাহা হইতে অবিরল | 

বারি-ধার! পড়িতে লাগিল । উইল্বার্ | 

ফোসকাছিয়। কাদিয়া, অবিরাম কাদির 
শেষে পার্লেমেন্টকে কীাদাইলেন। 

এত দিনে পালেমেন্টের চৈতন্য হইল, | 
তাহার! “কি কুকাজ করিয়া আনিরা- | 

| উৎপর্থ.করিলেন। অবিচলিত, তুদৃড় ও | ছেন। দাস-ব্যবসায়ের অনছমোদন করি! | 
| অধাগ্র চিত্তে 9তিদি খই কঠোর তপসার 

নিষপ্ষ হইলেন । সেই বছকাল-মধ্যে 

'পংসীছস - প্রকষ্টা্কত  করিয়াছিগেদ, 

তাহারা কি হুরপনেন্র কলগ্ষের অংশভার্গী | 
হইয়া আসিকাছেন। আজ াহাদের 

ছি তিনি বৈ 'বৈধা,হুগ্শিতা ও | পাপ বুষিলেন, বৃষ! তাহার উপযুক্ত 
প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। প্রিটশ সাঞজাজো | 

ৃ অহা ইংলও বিশ্বিতত ও মুগ্ধ হইয়া” | বত দাস ছিল, পার্ধেষেন্ট হাসআতু- টি 

টিন ১৭৮৯ জীবে তিনি সর্য- | দিগের “নিকটে সব্ত (কিদিযা এইই) | 

অধ ই গানকে পু 
৮৮৮০ 22 ক 572 গা 



1 জবধাতের জন্য বিধান করিলেন । 
| স্িটশ সাহাজো আর কেহ কখন 
বাস ক্রয় 'কছ্িতে পাঁয়বে নাঁ। 

| বেদ পাপ” তেষনই প্রানশ্চিতত। প্রা়- 

৮ জগৎ থিযুদ্ধ ছইল। জাতীয় 

আখ্মত্যাগেক এক্সপ সৃষ্টাস্ত জগতে আর 
ূ রি খা খাঁর মাইী। এর উল. 
| খা ফোর্সের আত্মত্যাগের ছৃষটান্তে 
[সমস্ত ইংলও 'আত্ম-বিসর্জান শিখিল। 

| | এক জনের কঠোর তপস্যা সমখ্য পার্সে- 

| মেক পতা। সন্ধ্যালি-স্মিতিতে পর়িগত 
| হইল। যে জাতি এক টাকা ছাড়িতে 

| কাতর, সে জাতি আজ কোস্টী কোটা 

| টাকা 'অকাতকে বিসর্জন করিলেন; 

ৰ | ফোঁটী কোটী টাকা দি! দাস গ্রডুগণের 

(কাছে দাসগণের স্বাধীনতা ক্রয় করি- 
[েন। যে জাতি এক দিন উঈত্বরের 

র মূর্বিমতী গ্রকৃতি মানব-আক্কৃতি লই! 

| | বাণিজা- ধা উড়াইয়াছিলেন, আজ 

| এই অহ্থাপুরুষের চরিব্র-গৌরবে সে 
|| জাতির রণত'র সকল পৃথিবী হইতে 
দাস ব্যবলায় উঠাঈবার জন্য 'লপ্ত 

সমুদ্র আলোড়ন করিয়া বেক্ঠাতেছৈ। 
[| ধনা উইলবার ফোর্স! ধন্য তোমার 
নু জীবন! কত দিন হইল তৃমি পৃথিবী 

ৃ ত্যাগ করিয্বা * বৈশুষি ধামে গমন 
| করিয়াছ, কিন্ত তোখীর জীবন বিশ্বপ্রেম 
আজও শ্রুতি ইংরাওকে দেবা করিয়া 

|] রাধিরাছে! ১ 
ং এ 

০৪১৯ 
| রর 

রা টি ! ং * ্ রঃ ॥ বর 

২০ কে ড০৮- নি 

ক ঠিক জী ও 

০ রে 
2 কা ৯৬ 

উল, এক বার ক্যাশ শতাহীছ ইক: 

গ হ৭এ জুলাই ৯৮৩৩ হয়ে তই 

সি শশা শপ কপ কাপল ২ ১ 

রী 

জীন হাউরর্ড। | '.. " 
মু ॥ ৃ 

ণ 

নাঃ এর জন লমযালীর ননী 

নি বির রর্ক ৩যাজাারে স্বোপীনয জেলের ব্মহ্যন্তরে বাই 

যায় যম-লচৃশ জেলারের। চাকুক কগয 
হততাগা এবং শ্তভাগিনীয় দলকে, 

তাড়াইয়া লইন্বা বেড়াইতেছে, (কেন! 

কাজ করিতে একটু বিলঙ্গ হইংল 
তৎক্ষণাৎ কশাখাতে ভাছাদিগের . পৃষ্ধ- 
দেশ ক্ষতবিক্ষত ক্ষরিতেছে, সন্ত: হিস! 

কঠিম পঠিশ্র্থ করাইয়া! আলপগে, না) 
অর্ছাশনে ক্ভাহাদিগকে পশ্ডপালের নাগ! 

পবমদেবসম্পর্ক-বিরহিত ভীষণ নয; 

ফারাগারে-পৃরিয়। চাবি দিতেছে তার 

দড়াইয়া হততাগা! ও হততাগিনীদিগের : 
ছঃখে ধিনি নীরবে আক্রুবিলজ্জন করিতে-. 

হেন, & মহাপুরুষ কে! উনিই প্রাতঃশ্মকন-: 
নীকচরিত জন্ জাউয়ার্ড। সেই অভাগা ৩1] 

| 

অভাগিনীগগের ছুঃশ কীহিনী ইলিই মুকক-| 
ক$ে জগতে প্রচার করেন। ধখন সমস্থ] 
পৃথিবী অপরাধী ও অপরা ধিনটগণের || 

হঃখ-যন্পাথ সম্পূর্ণ উদ্দাসীন ছিল, সেই] 

সমক্কে তাহাদের অবস্তা ভাবিয়া হারা 1] 

ের প্রাণ কাদিল। বাহাদিগকে পৃথিবী? 

পরিত্যাগ করিয়ছে, “বিশ্বারিলে। | 

বিসর্জন দিয়াছে, “পেট অভাগা ৬1] 
অভাগিবীগণের প্রতি হাইযার্ডের, হা ৃ 

প্রেমবিগল্পিত ভাব খা কছিল।1 
করেদী টি লোকের: ঠা জগ | 

টিপার পসরা তি: 

টিকে তি 

২৭ পাপা 

ফানি 



(৫০২ 
চু ১ 

 দ্বাছাদের হতাশাপীত্বিত অবস্থায়, তাঙায় 
| ছয় নিদারণ বাধিত হইত। তিনি 
জেলে জেলে ভাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া 

| বেড়াইতেন। শুদ্ধ ইংলগ্ড নয়, সমস্ত 
| ইউক্সোপ তাছার কার্যাক্ষেত্র ছিল। 

| তিনি ইউয়োগের সমণ্ড গেল পরিদর্শন 

| করিয়া! বিতি্ন দেশে কয়েদীদের অবস্থা 

তুলনায় সমাংলাচন! করিতেন । কারা- 

গায়ের প্রভরষয় প্রাচীর তেদ করিয়া 
| থে ছুঃখের কাহিনী বাহিরে যাইত না, 

ছাউন়ার্ড আজ লেই ছুঃখের কাছিনী 

| জগতে গাইর। বেড়াইতে লাগিলেন । 
| আমাহারে, কপাধাতে) কত শত নয় নারী 

[জেলের অভ্যন্তয়ে লমাধি-নিহিত হইত, 

পৃথিবী তাহার সংবাদ রাখিত না। আজ 

| হাউব্নার্ড সে সকল গপ্তহত্যার সংবাদ 

আধ্যঙাশম | কানন, ১২৮৮। 

লেন। কাক্াগারের তখোষযর নিভৃত 

নিবাসে কত লোক নলদুছে পচিয়! মরিয়া 

খাকিত; ঝগৎ তাছার সন্ধান রাধিত না, 

আজ হাউয়ার্ড সেই সক শোচনীয় 

ঘটন! জগতে প্রচার করিয়া! বেড়াইতে 
লাগিলেন। কালে তাহায় প্রচারের 

ফল সকল দেশেই ফলিতে লাগিল, 
ইউরোপের সকল কয়েদীই তাহার 
পরিশ্রমের উপকার কিছু কিছু পরিমাণে 
পাইতে লাগিল। এখন যে ইউরোপের 

সর্ধজ বাযু-সঞ্চালিত, নু গ্রশস্ত;স্থপরিষ্কত, 

সুমজ্জিত, বিলাসন্তরবাপুরণ কারাগার 
মকল দেখিতে পাওয়া! যায়, তাহা এই 

মহাপুরুষের কীর্তির জল গ্রমাণ। 

আমর! এই উপলক্ষে সেই মহাপুরু- 
যের জীবনের ছুই চারি কথা আগামী 

| জগতে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগি" | বারে ধলিব। 

নাস্তিকতা । 
প্রথম প্রস্তাব । 

দি, 4 

« ঈস্বয়াসিত্বেঃ | , 

” ফলিল। 
“ ভা ধাযেগক প্রযাণসভ্ভবাৎ । * 

১. আন্িকের! বলেন, ঈশ্বর আছেন। 
[.মাতিকের। “হছেন) ঈশ্বর নাই। এ 

[ মিবাদের মীমাংসা! কে করিবে ? ফোন 
স্তর বত এবং বিধ্যযাদতা প্রহ্গাণ 
কম্ছিতে হইলে, আমরা, ইজজিরজাগোখ- 
উটানিত পরভ্ান্দ জানকেই পা ব্গি। 

কুহষাঞলি। 

হিমালয় আছ্েকি না, তাহা গ্রদাণ 

ল 

শী িশিস্পীপপপাশিসীশ্পি টিপ টিপি টিশি্টাশিশ্পীশিশীশীাশি শিট শা শা পাপে পিপিপি স্পিকার) ৬ পা এপ সাপ পা দা 

কিস িনপিপপপপাাাসা পস্পপ্পপপসপপ প প ্প্পপ পপপতিা-৯সত- 

করিতে হইলে; হিহালয়ের চাক্ষুষ জান- | 
কেই প্রার়া্য বলিতে, হইবে ।. হেয় | 
হিহালয়কে দ্চক্ষে দেখা, আবশ্যক, না. 
ত্রঃ.যেসরর লোক হিযালয. ছকে | 

দেরি, চাযারিপিরি ০১ 
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ফান, ১২৯৮1 

| গ্রাহা করা আবশাফ। এ ছই রা 
ৰ কথা। আঙরা নিদ্ছে. না দেখি, আন্য 

লোকে দেখিয়াছে। এই দ্বিথিধ প্রমাণই 
প্রতঃক্ষ প্রধাণ । কোন বিষরের অস্তিত্ব 

প্রমানিত করিতে হইলে, এই প্রতাক্ষ 
| প্রমাণই সর্বাগ্রে শ্রাহা। ইন্রিরগ্রাহ। 
| বন্ধন অস্তিত্বের প্রমাণ, ইঞ্জিন ব্যতীত 
| আর কিছুই নাই। ঈশ্বরের অত্থিত্ 

প্রচাক্ষ প্রমাণে সিদ্ধ নছে। কারণ, 

| ঈশ্বরের অন্তিত্ব কেছ কখন ইন্রিয়জানে 
| উপপন্ধি করে নাই। এই জন্য প্রতাক্ষ 

প্রধাণের দৃষ্টান্ত স্থলে কপিল বলিক্কাছেন, 

ঈশ্বর অনিন্ধ। তাহার অর্থ এই, ঈশ্বর 

প্রত্াক্ষ প্রযাণে জপিদ্ধ। ঈশ্বরের অদ্থিত্থ 

ষে প্রত্াক্ষ প্রমাণে অনিদ্ধ, একথা 

ঘাহারা স্বীকার না করেন, ঈশ্বরকে 

গ্রত্যক্গীভূত কয়ান॥ তাহাদিগের 
| আাবপ্কক । 

| ঈদ্বরের অন্তিত্ব“ঘদি প্রত্যক্ষ জানে 

| প্রমাণিত না হইল, তবে অবশা অন্য- 

বিধ প্রমাণের আবশ)ক। কাপিল দর্শন 

পর্য/ালোচনার বিলক্ষণ প্রতীত হয়, 

| তৎপুর্বে ঈশ্বর-অস্তিত্থের আরও *দ্বিনিধ 

| প্রমাণ গ্রাঙছা হইত । একের নাম পন্থ- 

মান, অন্যতরের নাম আগ্তবাক্য। 

কপিল প্রথমে অনুমানের প্রণাণী কি 

প্রকার, তাছা দেখাইলেন।* তৎপরে 

বলিলেন, এই অঙ্ুমান-তর্কেও ঈশ্বরের 

অনিদ্ব আঅসিদ্ধ। হদি এ প্রমাণে গিস্ 

ৰ হয়, তবে নে সিদ্ব-বরার তাহ আক 

|. 
লি 

ঠা ১ 

যা 
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হী, এ 

থে এইরপ তর্ক করিগ্নে।. জজ 
দেখান, এ, প্রণালীদতে দশ বিশ্লাগে র 
শিদ্ধ হইত্ডে পারেন।,এই অনুমান-প্রথাযী | 
ক্রমপঃ স্কূরিত হইয়া ইয়োক়োপে ছুই কাণ| 
ধারণ কিরাছে। 'এক্কের দাম (0945081) 
অবনযন প্রণালী, অন্যতরের নাম (10+ | 
9985৩) উদ্নয়ন প্রগালী। নৈয়াকিক, | 

দিগের উপযান এই অন্থুমান অবসূক্কি। | 
এপর্ধান্ত এই আন্থমান-প্রগালীতে | 
ঈশ্বরের অভ্িত্ব প্রমাণিত হ্র নাই] 
কপিলের কথা আবিও য়ায় আছে। | ূ 
এই অন্্ীন-্রপালীতে ঈশ্বঃ-অত্িস্থ | 
কিরপে অনিদ্ধ হয়, নাঞন্তিকেরা,] 
বরং তাছাই গ্রর্শন করিয়াছেন। 1 
না্িকদিগেকর তর্ক আজও পর্য্যন্ত খাও | 

হয় নাই। এই জনাই আমর! কলি, ূ 
বাছি, কি গ্রতক্ষি, কি অনুমান) কোন ] 

গ্রকার যুক্তিলিদ্ধ তর্ফ-গ্রণালী দ্বার] | 
খা গ্মাণিত করিয়। ধর্ণা' || 

গ্রণেতা আন্তিকের। তাধাদিগের মি. 
নিজ ধর্শামত স্থাপন করেন নাইএ শঙ্ষ- |. 

স্বাথী, উদয়ঙ্াচার্যা) বটলার, | ৰ 
| প্রভৃতি বে প্রথিতগণ এ বিনে হতক্ষেপ | 

ৃ করিয়াছেন, তাহার! মৃগধর্শ প্রচলিঞ্ | 
হইলে, অনেক কাল পরে,তবে এ নি 

গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এর হ্ত- | ৃ 

ক্ষেপে করিয়।& কেহই, ঈশর- দি] 
স্থাপনে সিদ্ধ হইতে পারেন নাই। জন 

মাণ তর্কে ঈশবর-অন্ভি্ যে সিদ্ধ হইতে]. 
পানে নাঃ নে বিচার আনর] পরে ৮ 

করিব। . . -. +:৮১. 
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আস্তিকের! বোধ হয়, সনে মনে খন | প্রথম নির্দেশ করিয়া ফেগ ১ পঠঞজজি | 
জীদিতেন বে, ঈশ্বদ-অন্তিত্ব ফোদ ৮৬ জপিল-আলোড়িত পুর্বাবি সৃত 
প্রমাণে পি হইন্তে পারে না। দেই । তিন প্রকার ভৃমিই রিবাছে পরিপুর্ণ। 
জঙ্য তীহারা একটা কৌশল থাটাইয়- | এজন্য সে সকল ভূমিই'পরিতাঁজা । 

পু ছিলেদ। তাহারা এই, ছুই তর্কমূনীয় ভারতে পতঞ্লি বাছা বলিয়াছেন, 
ৰ খিধাদ-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্য | ইউরোপে প্রথমে ভেকার্ট (19959576 ) 

এক ভূমিতে আলিয় দাতাইয়াস্িলেন। | তইপঞ্নে ক্যান্ট (70895) ঠিক ত্তাগাই 
[লে ভূমির লাম (055%6190100 ) আপ্ু- | বলিয়াছেন। পতঞজলি বলিয়'নেন, 
ধাঁফ্য। এই ভূমির কআশ্রয় গ্রহণ করিয়া | ঈশবর-অপ্তিত্ব প্রাক্ষ এবং অছ্মান 

| তাহায়া মনে করিয়াছিঙ্গেন,। আমরা | যুভ্তির় উপরে নির্ভর করে না। তাহা 

| মঞ্চলে বিষাদ বিলংবাদের ছাত হইতে | আপ্ুবাকোর বিশ্বাসের উপরেও মির্ডর 
| গুপ্ত হইয়। নিরব হইলাম । এ ভূমিতে | করে ন1। তাহা ফোন গ্রকারই যাহা 
| আর প্রমাণের প্রয়োজন নাই । কিন্ত) প্রমাণে উপর নির্ভর করে ন। গ্রাভাজ, 

| মান্তিকের তাহাদিগকে সেখানে গিয়াও | গস্গমান এবং আখকাকা, এ তিন | 
[| আক্রমণ করিলেন । কপিল তাহার | প্রকারই যাছাগ্রমাণ। কান্ট দেখাইস্া- 

॥ দর্শন-মধো এই আগ্তবাকোর ও বিশ্বাস- | দেন, কোন দার্শনিক প্রাণে ভীশ্বর- 

|| তুমি গরাক্ষা করিক্লাছেন। তিনি তাহার | অভ্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। পতঞ্জলি ও 
| শাখপ্রমাণ মধ ইহাকে নিষি্ করিয়া- | কাপ্ট উভয়েই বলিয়াছেন, ঈশ্বর- | 
| ছেল। তৎ্পরে তিনি দেখাইয়াছেম অস্তিত্ব আর এক নৃতন গ্রক্কৃতিক | 

॥ বে, এ তৃমিও ছুদৃঢ় নছে।' ইহ! একপ | প্রমাণের উপরে নির্ভর করে। সে 

সা সািপিস্পি্পিিশ শীলা পাপী 07 

নরেন উকি 

বালুময় যে, তাহার উপরে ঈশ্বরের বৃহৎ 

| মন্দিঃ স্থাপিত হইতে পারে না) এক্ষণ* 

1 [কোর খৃষ্টানধর্থেয় গুতিবাদীগণও কপি- 

| লের কথ! গ্রমাপিত করিতেছেন। 

| কপিল বখন ঈশ্বরের আব্ভিত্ব এই 

ঝঁহিবিধ প্রকারেই অসিদ্ধ বলিলেন, 

প্রমাণ বাছা নহে /স্কিন্ত আত্যান্তরিফ । 

তাছাকে প্রমাণই খল1 বাউকে পাছে 

না,তাহ। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান ধাত্রে। হী”. 

অস্তিত্ব আভ্যরিক স্বতঃসিত্ধ জ্ঞানের 

উপরে নির্ভর করে। 

প্রমাণের আধলাকত1 নাই। পণ্গুলি 
হঞ্জাপা বাছা 

এই রূপে ঈশ্বর ওঅভিত্ব স্বতঃসিছ হান : 

বলিয়া ধরিধা। লইগের। তাহার আয . 

প্রমাণ দেখাইতে হুইল-মা। ভিন | 
মলে .বরিলেন, খআাজিই বখাখ গিনি |. 
রা শীডাইরোরি ক চু 

অপ 

] ধন আন্তিকেরী আর সে দিকে 

] লেন না। তীহায়া আপর একটা 
| মৃত কুর্দি আধিঙার করিলেন। 

[খ এ মাধ (হা ১) স্বতপসিদ্ধ- 

রং পা পতলি, মুর 

২ শশী িিশিশীশট শিশিশিশশীপলসশপাশালীশিশীশিপাসীাশশিশিসীপ্শীিশিশশিশিটাপি পাশ টি তত তল 
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২৮ ২৯ বিগ লক আপস? ২৮১ ৯০7৭ র্ ০ শশী আতপ স্লিপ তল লি ২2৭ 
চা পল? ৫ রর 

০ পির 

চক কাহলিশ শীল চি 

| কা ১২৮৮ দাঁড়া । (৬ 
৬ 

| অভিত্ব ধরি গতংসিদ্ধ-জচাংনাপলন্ধ হয়, | ভৃঙির অত্র গ্রন্থ, হাবিদাক্ে। 

ৰ তবে আর প্রথানেষ আবশাকতা। ভি? | কাঙায়! আগর সকল ভূমি হইতে গা* ৃ 

[| কিন্তু এট অস্তিত্বের জ্ঞান খতঃসিন্ধ কিনা কিত হইয়া ম্বতঃসিক-ালমের ' গন্কও ] 

[তিনি ভাঙা দেখাতে ভুলিয়া গেলেম। গমর্থন করিতে পাক্সিজেন মা, ফেই. 

| এক্ষণফার নাভভিকেরা পডগ্রলিয় শ্রম | আনিক-দষ তবু আপমাদিগের উপগিকা বু 
| নিরসম রিয়াকে | কিনে গে | শত্িত্ব বিশ্বাস ছাড়িযেন না, এটরাপ ' 

কার্ধা সাধিত হইয়াছে, আমরা তাহা | কৃনসন্কলল হটয়া, এট তক্ির ভূমিতে! 

পরে বিবাদ কবিষ। আসিয়া! দীড়াউয়াছেদ।, আমরা 'এই ; 

আন্তিলোযা বখন দেখিলেন যে | তক্তিভূমি পরীক্ষা! করিতে চাহি 11: 

নাস্তিকের! এই শ্বতঃপিখ জ্ঞন-ভৃসির | তছুপন্মি যে আতন্িকেরা দীড়াইনা 

অসারতাথ প্রত্িপা্ছন করিলেন, | জাচেন, কাহার! আমাদিগের নিডান্ত 

তখন তাহারা অনা একটা ভূষির ীপয় | অন্থকম্পাভাজন | তাহার] লক্ষজ যুখ্চির 

[আসিয়া দাড়ালেন । পশ্ঞ্রলি হিয়া | পথ অতিআম করিয়া পির! এই মিতৃত.. 
ৰ ভিলেন, চীশবয় খ্বঃসিদ্বজ্ঞানে পিদ্ধ এবং | দেশে আশ্রয় লইয়াছেন। ভাঙার! 

| সেই আম হেতু আমাদিগের জীঙর- বুদ্ধিহীম প্রাণীর মত শুদ্ধ অহবিঙ্বাল 
| অস্তিত্বে থিশ্বাপ জগ্মার়। নাহ্িকেরা | অবলম্বন করিয়! আছেন। ঠাছাদিগের 
| দেখা্টলেম, ঈশ্বর দ্দতিত্ব গাঃসি্ধ- | শিশ্বাস বদি কোন প্রকার মুক্রিমূগীয় 

ঈ ক্যান সিদ্ধ নহে, তখন আনিকেরা সে হত, তবে তীহার! এ ভূমিতে দা. 

| বিবাদতূমি ছাড়ি দিন1 শুদ্ধ বিশ্বাস পিড়াইয়। অপর চতূর্বিণ ভূমির মধ্যে! 

অবলন্বন করিলেন । ভাছারা এখন যে | অন্যতমে * দড়াইন্টেন। বাহাধিগের 

| ভুমি উপরে গীড়াইলেণ, সেই তৃত্ির | ঈশ্বর-ভক্তি গু অন্ধ বিশ্বাস-মূলীর। : 
] মা দিলেন ভক্ষি। ব্মাস্তিকের একে- বাছারা ফোন প্রকার যুক্তি ,থব! | 

বারে সকল প্রকার প্রমাথের গ্রতি | চিন্তার ধাও ধায়েন ন1, আমর! গুদ্ধ সেই 
| সম্পৃ্ উ্গাসীন হইলেন। “প্রমাণ এই | লকগ জন্তিকগণকে এই চক্িতূষির 

শব শুখেও আনেন না| নাস্তিকের! | উপরে অবস্থিত মলির! পখন করিয়াছি, 
এ ভূমির দ্লিকে ও টার ন1। কারণ, | অন্ধ বিশ্বাসের সভিত জানাবিগের মন্পর্জ 

মু এভুষি এড স্মলার ধনে, ইক নাস্তিক” | নাই, হতর।ং এই খাছিকিনদলের বন্বস্ধেও 

ধু দিগের »পপানাত্রও হা ররিতে খারে | আষাদিগের কেন প্রধার রগ 

ঠুআ। তাাদিগের হীষৎ ফুৎকার-মারে : নাই । কারণ, তাহার! গ্রিক! করিযা- 

ডিক কার। হাহ! দৃলেই ্াহ-নহ হেল, ন). হীর্থরের গরিগ-মকছে (ডান 

৪ অজ রাস, বা জর ই | শক্ার এ জী ন1: 
চলা শশা শিশ পা শা শশা 

টি ০০০০ -০৩০০-৭২:১০: 

এ ০০ পপ পপর পপ ৯ 

থা এ 
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স্পট ও 
+ রঃ ২১4 

উকি ৯৭৯১০৭ টি ১০৭০ টিহ সে এ তল টা রাহ ০ ৯3458 ০২০০২০০৯২১৭ টি 

১; 
৮ রং ্ে হা ্ে এ 

এ 
২০ এ ভাটি? টি ্ 

৬৫৪ রর | ১২৮ 1 

পঞ প্রকার অন্ধবিশ্বাসনন্বন্ধে আর্ষী- | প্রানাপা। নশ্বর জাছেনস্এ কথ 

 দিগেরএ কোন কথা খাটে দা । শুদ্ধ [বলিতে হইলে, তাহা প্রমাধ আবশ)ক। || 

| এইমাত্র বলিলেই পর্ধটাণ্ত হইবে | ঈশ্বর নাই, এ কথার প্রধাণ চাই ন। £ 

থে, যুদ্িহীন কোন বিশ্বাসই | তবে এ কথা অপ্রমাণিত করিতে হইলে 

| ্ষশীল প্রাদীর অবলখন করা অকর্তধা। দেখাইতে হইবে থে,দীশ্বর আছেন। 

| এরপ বিশ্বাস__বুদ্ধিহীন জীবেরই শোতা | আমর! যদি বলি, পৃথিবীতে পর্যত নাম- | 

|| পায়। বা ধেক এরূপ কোন পদাথই নাই। | 

|| আমর! দেখাইলাম, ঈগর-অন্তিত্ব বদি | এ স্থলে আমাদের বাক্য অগ্রমাণিত 

| প্রাণিত হয়, তাহা তিন প্রকারে | করিতে হইলে, দেখাইতে হইবে বে, 

1 খমাণিত হইতে পারে+-_শ্বতঃসিদ্ধজঞান, | পর্ধাভ-নামধারী বস্ত বাসত'বক আছে। 

| অনুমান তর্ক, এবং আপ্ুবাক্য। প্রত্যক্ষ এই তর্কই যুক্তিনঙ্গত। অতএব, 
| জান ঈশ্বর-অন্তিত্ব প্রর্মাণে' অলমর্থ। | আমাদের প্রতিবাদীর বাকা যুক্কিদঙ্গত 

| কারণ, ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন। | নঙ্কে। 
(| তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞানে উপবন্ধ নছেন | যদি এ কথা বলেন যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ 

] বলিয়া, ডাহার অস্তিত্ব গ্রামাণিত করিবার | ভ্রমাত্মক। এজনা অবিশ্বামা; অবিশ্বাস 

(| জন্য অনা প্রমাণের আবশাক হইমাছে।  গ্রমাণের উপরে আমরা নির্ভর করিয়া 

| ধন্গি তিনি প্রতাক্ষীতূ্ধ হতেন, ভবে | বলিতে পারি না যে, ঈশ্বর নাই। প্রত্তি- 
1 ডাছার আত্িত্ব- গ্রমাণের জন্য তর্কের ূ বার্দীর এ কথাও যুক্ষিযুক্ নছে। আমরা 

| অবল্বন করিতে হইত না। ,যেছেছু । বলি, নিজে ্রতাক্ষজ্ঞান ভ্রমায্থুক নে, 

] মানযের ইঞ্জি়সকলই ' গ্রতাক্ষের। ভবে তৎমধন্ধে মনুষ্য যে লকল অনুমান 

4 সাক্ষী | 1 (10160709 ) করেন, দেই অনুযান- | 

0 হদি,কেছ এ কথা বলেন যে, ঈশ্বরের | তর্কে যে কত প্রকার (মাঃ ) র 

অ্বিত্ব প্রতাক্ষ জ্ঞানে প্রমাশিত নহে  হে্বাস্কাস জন্মিতে পারে, তাহার, | 

1, কিন্তু তিনি যে নাই, এ কথার | সম্পর্ণ বিবরণ অবনয়ন এবং উন্নয়ন | ৰ 

1 গুযাণ কি? এই শ্রতিবাদ-থাকা আপাততঃ প্রণালীগত ন্যারশান্তে দেখিতে পাও! | 
| একটি যুদ্ধি হলি! বোধ হয়? কিন্তু ইহ! | যার। এই হেস্বাতাসই নানাবিধ ভ্রমের | 

হাত্াবিক যুক্তি' নহ্ছে। ভাব-পক্ষেরই | কারণ হইয়াছে । প্রাক জানমংক্রান্ত | 

1 (894055 ) প্রমাণ আবশাক / অভাব- | উত্ননগত হেস্বাভাম ধকল অধিকাংশ 

1৮৬ (মঞমএ5) প্রধাণ : আবশ্যক [ (০0-০১-8895) অবর্শন-জনি | 
|1দহে। অভাব-পক্ষ অগ্রমানিত: করিতে | এবং (.36-০১০৩৭8005 ) অপমধি-: |. 
ইলে, দেখাই হইখে, ে কাবপক্ক অবিসত। অনেক: আনাম: বা 

দিনই রাযি 0 
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| জান অন্য উৎপন্ন হয়, একটা হৃষ্টাসত 
গ্রহণ করন। পূর্বে লোকে বিশ্বান, 

| করিত যে, হুর্যাছের পূর্বা দিক হইতে 
| 
| পশ্চিষে বান) এখানে প্রহাক্ষজ্ঞান 
| অলত্য নছে। দিবসের গভি্ন ভিন্ন 
1 সময্বে তুমি আকাশের প্রতি চাছিয়! 

দেখ, হুর্বদেষফে দেখিতে পাইয়ে) 

| গ্রভেষ এই) তুমি তিন্ন ভিন্ন স্থানে 

1 তাহাকে দেখিতে পাইবে । এই পর্যাস্ত 
| প্রত্যক্ষ জঞান। এই প্রতাক্ষ ক্ঞানে 

সথর্ধাদেষের অন্তিত্ব প্রমাণিত হইল। 

তুমি আকাশের এখানেই দেখ, আর 

: সেখানেই দেখ, তাহাতে ইন্ট্রিয় জ্ঞান 

| বিভিত্ন হইতে পারে লা। ইন্্রিয়- 

| জ্ঞান তোষায় - নুরধ্যদেবকে দেখাইয়া 

দিতেছে। স্বিগ্র্রে যখন তুমি হুর্ধ্য- 

দেবকে মন্কোপরি দেখিলে, তখন তুমি 

| স্মরণ করিলে বে, প্রাতে তাহাকে ভ 

সেস্বানে দেখ নাই) এই তুলনায় হুতরা: 
অনুমান করিতে হইল যে, প্রাতঃকাল 

হইতে দ্বিপ্রহরের মধো ছুর্ধাদেবের 

স্থান-পরিবর্ত ঘটিক়্াছে। ততৎ্পরে আর 
ছটা অন্যান তোমার বিচার্ধা হইল। 

| এই হূর্বাদেবের স্থান-পরিবর্তের কারণ 

| তোমার নিগ্ষের গতি হইতে পায়ে, 
| জঙ্গব। শু্যছেবেরও গতি হইতে পারে। 

এই ছুই জন্ুমানের মধ্যে ভূমি একটা 

অনুঘান দকল দিক বিচার না করিয়া 

গ্রহণ করিরা বলিলে, হ্্থ/দেব 
ই বিজে পূর্বাধিক ছইতে গপ্চিদাতিসুখে 
| আধিযাছেন।. কিন এই স্থানপরিবর্ডের 

কারণ যে পৃথিবীর গ্যাহ্যিক গন্ধি হেতু, 
ভোমার নিজের স্বান-পরিধর্তী, এ কথা 

ভূমি জানিতে না বলিষ্বাই বিচার স্ছাদীয় : 
কর আাই। রেলের গাড়িতে যাইক্কে | 
যাইতে, তুমি এমত অনুমান কর ন! ধে, 

তোষার সন্থুস্থ রুক্ষ সক্ষল চলিয়া 
যাইতেছে কারণ, সে স্থলে তুমি বিলক্ষণ 
জান যে তুমি নিজেই গভিবিশিষ্ক। | 
এত দিন তুমি অনুমান করিয়াছিল থে, । 

হূর্বাই গতিবিশিষ্ট এবং তুমি স্থির । এই | 
রূপ অন্তত হেতু তোমার অনুমান | 

হমাত্মক হইয়াছে) তার পর তুঁয় অছু- | 

মানের সহিত প্রতাক্ষঞনের গোলো!” 

যোগ ঘটাইয়! একটী সমান হেত্বাাগে 
পড়্িয়াছিলে। আমাদের পূর্বোক্ত | 

রামধু সন্বদ্ধেও এইরূপ একটী সামানা | 
হোত্বাভাস-জলিত জপমাধারণের ভ্রমোৎ- 

পত্তি ছয়। শুর্ধারশ্মি বিচ্োষণ ক্ষরিগ্েঃ | 

ণে কয়েকটী আদিবণ পাওয়া | 
যায়, রামধগুতে শাহর পেই কয়েকটা | 

ধর্ণই ফেখে। এস্লে প্রতাক্ষজান ৰ 

তাহাদিগকে ত্রাপ্ত করে নাই। তাহাদের | 
অহ্মানই ভাছাদিগকে আ্বান্ত করিয়ান্ছে। | 
কিন্তু মানবের অনুমান ছৃষ্ট বলির] কারা | 
প্রন্কাক্ষ জ্ঞানকে ছুই বফিতে পা্গি না) ] 

বাহার! জান-সন্বন্ধে এইকপ বিচার ন! | 
করেন, তাহারাই নানাবিধ শ্রষে পতিত ৃ 

হয়েন। যানব-মল এত ভ্রান্তি-গ্রীবণ থে? | 

কোন স্থলে একটু অসম্পূর্ণতা! ঘটিলেই | 
অযনি একটা ভ্রান্তি, আসির] পর্ঠে ।. | 

বৈজ্ঞানিক বাক়িরাও এইরুণে অনেক 
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1 ৮ ' 
ঘা... হীরিরর 
রর মা যে ভ্রাত্তিতে পর্ডেন। অতর্রব, 

| কযাঁধ হয়) প্রতিপয় হইল ধে,. গ্রতাক্ষ 

ধান অবিশ্বাস্য এবং অলত্য নছে। 
রর আমাদের অন্ুমানই সকল পমগ্ষে বিশ্বাসা 

রা এবং পহা ছইতে পারেনা ।--জগত্ের 
সাঙ্গম প্রতাক্ষ জান এবং প্রতাক্ষ 

| 'ভ্রানের সাক্ষী জগৎ । কিন্তু অনুমানের 

| সাঙ্গী ফোনস্থলে আছে, কোন স্থলে 
ঘ্নাই। সত্য অন্ুমানের সাক্ষীন্বরপ 
] আঁময়! পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি সর্ধবিষ- 

টা কেই উপ্লন্ধ করি। কিন্তু মিথ্যা অু- 
ু মানের ম্বূপ আমাদের উল্লিখিত 

ছু ইৃষ্টাছুমত হুধ্ের দৈনিক গতি বিধামান 

লং, 
সটু বাহার বলেন প্রত্যক্ষ প্রমাণে ঈ্বর- 

সন্তা উপলন্ধ না হবার কাশ এই যে, 

|| ঈশ্বর নিরাকার, তাহার মুত্তি নাই) 

নিরাকার পদার্থে প্রতাক্ষ জান জন্মিতে 

কণ্ধি, 

ূ 
পারে না। আমরা স্বীকার 

|| নিরাকার পদার্থ বাহে ছ্বার। উপলব্ধ 
| নহে । কিন্তু আমর। ঠিক বুঝতে পারি 

] মা, ঈত্ঘর কি জনা নিরাকাব হইবেন । 

দের স্বরূপ যে প্রকার নিণাঁত হইয়াছে, 
ৃ | তাতে তাহার আকার বে একেবারে 

[| আসন্তব, এবভ' প্রতিপার্গিত হর না। 

|] করিাছেনঃ-- 

93১ বিনি এই দৃশামাম অগন্ডের 
| ৭৭ এবং দিযন্তা তিনিই ঈর | 
হী চাসিিত জগৎ খতীত স টে 

চর 

নি যাবে শি ূ বি. 174 পি ডি ছু. & ছে ২ 
খু প্র ১০০৯ ৪০ ৯০] বে 5 আসি পা উর 

চে 

৪ পন্ড শা ৬৪ 

অধীন 

'শ্ 

র্ 

ঈত্বরেরশ্বরণ পরর্তগণ এইকগ নিথর 

সকান্তন, ১৮৮1 ||. 

(৬) তিনি এক বই দুই নছেন 
0) তিনি সর্বশক্তিবান, সর্ধজ্ঞ 

এবং পর্যামগ্থলময়--জনক্ত পু্টয | 

ঈশ্বরের এট কতিপয় দ্প ক্ষণে! 
তাহার যে আঁকার একেবারে অসম্ভব: 

হয়া উঠে, এমত এ্রতিপার্জিত হয় নী ।: 

| গতর স্রিকর্তা এবং নিয়ন্ত! হইলে. 

যে নিরাকার হইতেক্ট হইবে এমন. 
প্রমাণিত হয় না। জগৎ অতীত একজন, 
স্বত্ন্্র পুরুষ যদ্দি থাঁকেন, সে পুরুষকে 

নিরাকার ছওয়া! চাই কেন ? "একমেবা-; 

সিতীরমের” নিরাকারত্ব অবখ।ভষনীয়' 
নছ্থে। কিন্ত লোকে বলেন, প্রথম: 
ভ্রিবিধ লক্ষণের জনা দে ঈশ্বর নিরাকার : 

হইয়াছেন, এ কথা আমর বলি মা, 

আমর! বলি, তীর চতূর্থ লক্ষণের জনা 
ঈশ্বর নিয়াকার হইয়াছেন। ফারণ, ও 

চতুর্থ গুণাবলি মানসিক ধর্শা, এবং! 

যাছাতে মানসিক ধর বিদাষান, তাহ! ] 

অবশ মানধিক পদার্থ হইবে; মানিক 1 

পদ্ঘার্থের আকা অসভ্ভব। আগা 
শ্বীকার করি, মানলিক পদাংরধ্র আকার 

অর্বন্তব | কিন্ত আমর "স্বীকার করি 

না ধে, সানমপদ্াথ শরীর- অবশ | 

বিহীন হুইবে। প্রাত্যুত আমর! “দেখি টু 
নাই যে, 'দাদস* পদার্থ কখন শরীক 1] 
আশ্রর বিহীন হইরাআছে। বার্বি ২ 

শরীরের সহিত “মনঃপরার্ধের কাপ | 

'সুগ্ধ ধাহাতে এক ছিল হি কোন | 

এ? বাগ ধরেন বে, ধীর হইরডই৭ 
র উৎপতি ০ ডি | 

$ 

০ শি পাপন পিসি শাস্পাশা্পিশিআপীপিশিশাশনিশস্পেশী 7৯ 



“শি শিটিপাস্িশীী শি শিরোপা শসা ্পপ সপ ৮ িশিশিসিসীিশ্টীশ শিট নাশ ২ 
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| ক্ষতন্্ অবস্থান করিতে পারে জা, তাহার 
| এ কথা জপ্রধাণিত কর! অনন্বব। 
| মানসিক খন সক অঙ্গই হউক, ব? 

অধিকট হউফ'লোকের বৃদ্ধি, জ্ঞান ও 

দত জঞজই ছউফ 'ঝখবা অধিকিই হউক, 
তাহা সেই বনেকই ধর্ম; এবং নারদ ষ্দ 

যেঙ্গন শরীর অবলবনে রহিক়াছে, প্রশত্ত 

মনও তজ্প শরীর আশ্রয় করিয়া 

রছিয়াছে। গুণের আধিকা ছেতু শরীর 

আশ্রয়ের কোন ব্যত্াক্ন ঘটে ন1। 

'মানলিক গুণ বেশি ছটলে যে বৃহৎ 

শরীয় চাই, এয়প দৃষ্ট হয় না। শরীরের 
ইতরনবিশেষত্ব হেতু মগের তারতঙ্গা 

ঘটে না। জ্ঞান অল্প মাত্রায় থাকিলে 

| তাহা! শদীর অবলম্ব করি! থাকে, 

| অধিক হইলেও তা গেই শরীর 

| অবলম্বন কগিয়া থখাকে। কজন 

অনভ্য লোকের জানের সহিত একজন 

সুসভা লোকের জ্ঞানের অনেক তারতম্য। 

কিগ্ক উতয়েরই শগীর আছে। তবে 

এই জ্ঞান বদি অনন্ত হয়, তাহা হইলে 

সেইজ্ঞান কি আর মনঃপদার্থের ধরণ 

বলির গণা হইবে দা? যদ্দি অনন্ত গণ 

| ছেতু সেই গুণের আধারের পরিবর্ত 

হওসা সম্ভধ হয়, ভবে এক দিন বলিতে 

হইয়ে অনক আন, খনন দয়া এবং 
| অনন্ত শক্তি গনঃপর্যার্থের গুখ নছে। 
সেইস্কণের আধার স্বরণ যে পথ, 

ভাছ! মনহগন্গার্থ হইতে লম্পূর্ণ শ্বতত্্। 
চু হাদি এ কথ! বগা আন্িগ্রেত হয, খে 

রর. গকাধের ংগলের না হ্যাদ, 

শি এবং দয়! বলা অন্যায় । েহেছু 
এ লষস্ত ৬৭ অনঃপদার্েরই বর্শা, আধ! 

যাচ্ছ! মনংপর্ঘার্থের ধর্শ, তাহা যে মঞ্| 
বাতীত অপর পদাথে খাকিতে পাকে, | 
ইছার প্রমাণ কি? এয়গ অভুমাৰ 

যুকিলিষ্ক নহে । গণ অনয হটলেবে 

একেবারে পদার্থের প্রঞ্কতি মদলাইথা 

একটা স্বতন্ত্র পদার্থ হয় উঠবে, এমক 
প্রমাণিত হয় না। আর শদীর থাধি, 

লেই জ্ঞান, পড়ি ও দয়ার অনন্ত ভাবের 

যে কিন্গপ বিরোধ উপস্ছিত্ত হইতে 

পারে, তাহা আমর! সুস্পষ্ট যুবিতে 

পারি ন!। বরং আমর প্রতাক্ষ দেখিতে । 

পাই, শখীর থাকাতে জ্ঞান এঘং দস ৰ 

বৃদ্ধির কিছুষ্ট ব্যাধাত ঘটে দ। জান্ব- 

এব অনস্তজ্ঞানী, অনস্তশক্তিশীল, এবং 

অনন্ত দয়াসম্পন্ন পুরুষ দে অবশ্য 
অশরীরী এবং নিরাকার হইবে এমত | 

প্রর্মীণিত গুদ নাঁ। 

কিন্ত আঁবিকের আর একটা কথা 

বলেন । তীহার! বলেন যে,বদি হীখরহে 

শরীরী বলির ধর] যায়, ভাঁত| ছলে | 
তাহার সর্বজ্ঞত প্রভৃতি গুণের কার্ধা» | 

শস্ির যাধাত হয়। শরীর কিরাপে | 

জ্ঞান, শক্ষি ও দয়াকাধোগ বিরোধী | 

কইতে পারে, তাহা আমর! বৃত্তে | 
পারি না। জান,শক্িং ও দয়া মহুম্যেরও ূ 

অনেক পরিষাণে আছে, কিন্ত মনষ। 

টুষ্টান্তে ত শরীর জনিত কোন বিসোগ 
দেখিতে পাই দ1। খবি লেউ ঝপ। শর্থি 

ও দয়! অপর পুরুষের ধা ছয়, হছে 
কি পীশলপাশি শত পরত ঠ 

৫৫১ 

৮০াস্পি শাপ্াস্পালপা তাস আ্পিপিপস্পীশ শি পাশা 

এপ্স নিশি ৩ ৮. 

প্র পাতা 
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নী ও আ্ধামরন। রি নি 

| হানে ক্সপরীণী ছইতে হইবে কেন, 
ভাঙা বৃঝাইয়া দিতে হইতে। ঝ্আস্তি- 
কের] যখন ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী ও সর্ব- 
ময় বলেন, তখন তীাঞাদের কি ঈশ্বর 

'কলসনা! এরূপ নয় যে, তিনি ভ্রালে 

সর্বময় ব্যা্ধ হইয়। রহিয়াছেন ? জানকে 
| শর্ধাময় হইতে হইলে) শরীরকেও সর্ধঘ- 

ময় ছইতে “হয়, কিন্ত শহীর সর্বময় 
| হইতে পারে না--এইরপ যুক্তি করির! 
কি আন্তিকেরা নিজ কলিত ঈশ্বরের 

| আকাবের অন্তিত্ব অপস্ভবনীর জ্ঞান 

ূ করিয়াছেন? যদি তাহাই হয় তবে 

| এযুক্তি কিরূপে বঙ্গত, তাহ! প্রদর্শন 
করা চাই) 
| আমর] এই মাত বলি যে,শরীর অবল- 

| বনে জ্ঞানের অবস্থান অসম্ভবনীয় নঙে। 
| লেই শরীর যে ঠিক মন্তুযোর শরীর 

| হইবে একথা আমর] বলি না । আমরা 
| দেখিতে পাই, শরীরী প্রাণী মাত্রেরই 
ঢু জান আছে। অনস্ত জ্ঞানের শরীর- 

 অবলথ যে ঠিক মম্ষাকার হওয়া 
যর আবগাক, এমত কথা আমর বলি না। 

আমর! এই মাত্র বলিতে চাট যে, 

| যেরখই হউক, করণ উপযোগী 
টন খরীদ অধলম্বনে জ্ঞানের অবস্থান অস- 

| সকানীর নঙে। শরীর জান-কার্ধোর 

| িরোবী নছে। আন্তিকের! যেরূপ 
টু ঈশ-লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে 
[| বেই ঈশ্বরকে যে একান্ত অপতীরী ও 
টু দিবাকর. হইতেই . হইবে, আপ 

নি চ. মিনা 
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আস্তিকের! আরও একটী কথা বলেন । 
ষ্ঠাহার বলেন যে, বদি বাস্তরিক | 

নাই, ভাহা বে একান্ত অশরীরী হইতে 

প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন, শ্রবপ তর্ক করা 

যুক্ষিবিরুদ্ধ। আর তিনি প্রত্যক্ষীতৃত 

হন নাই বলিয়া ষে কখন হুইতেও 

পারেন না, একপ লক্তাবনা কি? অত- 

ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তীছার যেরূপ 

কল্পনা কর! হইপ্রাছে সেরপ কলপনাতে 

তাঙ্াকে 'অন্যবিধ কল্পনা! করিলে তাহার 

আকার সম্ভব কি লা, তাছা খতন কথা। 

প্িতগণকর্তৃক ঈশ্বর-খরূপ যেকপ 

ঘোঁব, জিছোভা প্রভৃতি দেবতাগণকে 

মানিত, তখন: 'ভাহার! সঙ ঈশ্বরের 
লক্ষণ শদীরী'দেবউাতে অর্পণ করিক়া- 

দাস 

ঈশ্বরের শরীর থাকিত, তবে তিনি | 
কখন না কখন নানবচক্ষের গোডক | 
কইত্তেন ॥ তিনি যে কখন মানবচক্ষে 

পড়েন নাই, এই কথাই স্থির। কিন্তু। 
ম(নবচক্ষে যাহা! কখন দৃশামান হয় 

হইবে এমন প্রমাণিত হয় না। তিনি | 

প্রত্যক্ষীতৃত হন নাই বলিয়। যে, তিনি | 

২০২ ০৯ পপ সি 

এব, এ তর্ককেও ঈশ্বরের নিরাকারত্ব | 
প্রমাণের পক্ষে কূট তর্ক বলিতে হইবে । | 
আমর! বলি, আন্তিকদ্দিগের কত । 

লেই ঈশ্বরের আকার অসস্ভবনীয় নছে। | 

দির্ধিই হইয়াছে, পূর্বে যখন লোকে, ূ 

ছিল এবং তখনকার পশ্তিতগণ শরীরী 
দেবডার সংযোগে লেই লমন্ত- ধর্গোর ৃ  

অব্গ্যাদ ফোন সরতে অনক্কত “বিন |. 
দিকে সস 
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| ওদীয আানচক্ষু দ্বার! যে সঙ্গ বিশ্ব" | পণ্িতগণ, এবং শিপ্পিগণ জহয়হ এই বিধ় 

| চর প্রন্াক্গীতূত করিতেছেন আজিও | প্রধানত ঝরিছেছেন। বদি বগ হরি কর্তার 
ছিন্দুগণ এই বিশ্বাসকে অনঙ্গত বিষেচন! | উচ্ছা। হটলেট ভাহায়া একজে সঙ্গাধিষ্ট | 
করেন না) * ১.5. হইলে পারে, ভাজাতে আমব! বলি, উচ্চা 

আরও মোখ, বদি জাগৎ-অভীভ | নিজে সক্তি্ নহে । ইচ্ছার পর হত, | 
কোন অলৌকিক দীশ্বরকে ভৃিকর্ত। | বত্বের পর চেষ্টা এবং চেষ্টার পর কার্মা। ] 

বল! হয়, তাহ! হলে প্রার়ান্তরে বল! ূ চেষ্ট] ও কার্পা শঙ্জি-সাপেক্ষ। বখন [] 
হইল যে, এই জগতের স্বয়ং-সন্তব-শক্তি জড় পদার্থ সব্বত্বে এই 'শকি প্রধুক | 

নাই, তাহা শ্বরং সৃষ্ট হউতে পারে না। | হয়, তখন এইট শক্তি এ্রয়োগার্থ 

বং নষ্ট হইতে পারেন! বলিয়াই এক দৈহিক শকির আবশ্যক । তি মনে | 
জন অলৌকিক সৃষ্টিকর্তার অনুমান । মনে টচ্ছা, করিলেট জড় পদ্ঠর্থ কাধয [| 
আবশ্যক হইয়াছে। আমরা এই বাহা | করিবে না। জড় পদার্থকে তোমার | 
জগতীয় সমজ কষ্ট বিশ্লেষণ করিলে কার্ধো আনিতে ভটবে। নছিলে তুষ্ি ূ 

দেখিতে পাই, আদিতে কেবল অসংখ্য হাজার ইচ্ছা কর যে, জড় পদার্থ এক, || 

পরমাণুপুঞ্জ বিদ/মান ছিল। কাপিল | লংযুক্ত টক, তথাপি যতক্ষণ না ] 
সাংখ্যে যাহাকে মৃল-প্রক্কতি এবং । তাহাদিগকে তূমি ধরিয়! আনিয়া একর ৰ 

অব্যক্ত প্রক্কতি বলিয়াছে, তাহা! এই ৰ সংযুক করিয়া! দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত | 

পরমাণুপুঞ্জ । প্রকঠ যখন পরমাগুপুঙ | তাজরা সকলেই, দ্ধ গ্ব শ্বানে পড়িয়া 
রূপে বিমান ছিল; তখন তাহ! | থাঁকিযে| জর্এব জড় পদার্থ নল ৃ 

অবক্তভাবে অধস্থান করিত। যেছেতু ; কখন ঈদ্চাদীন নফে। তাহাদিগকে | 
পরমাণুসকল মানবের সামানা দৃষ্টির উচ্চাবীন করিতে হলে গৈষিক ধণের | 

গোচর নে । বদ অলৌকিক স্থৃতিকর্তা : | 

কজন থাকেন, তবে অবশ্য স্বীকার জবার 942 ডি 

টি উঠি 88 ক উিতি 

4 
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০০ এ ৮ াাশ্সিশি্পীশসসপপস্পীী শাপলা পিপাসা স্পা পপ শপ স্পা ৭৭ 

|| করিয়াছ বে, এই পরমাগুপুক্দের এমত | থাকিলে চটে না। অমর] মঠুষোর ৃ 
| ফোন ক্ষমতা নাই, হধ্ছ[4। সাহারা ঠিক | দৃষ্টাে দেখতে পা,মছুযোর এম শক্তি | 
| পরিমাণ অঙ্জলারে একর বমাবিই হই! | আছে, বন্বার! তিনি উচ্চ করিলে জড় 
| পন্মার্থের সি করিত পারে। ভাছা- | পদ্ধার্থ সকলকে একত্র সমাহিষ্ট অথবা] | 
দিকে পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ | অসংঘূক করিতে পারেন । কিন্ত বত. | | 
করিতে দৈছিক শত্তির আবশ।ক। তত্তি ক্ষণ পর্যযভ্ না মানব, সেট শি আঁগন | 

জামর! দেখিতে পাউ, জড় প্র পকল | ৪তাপারাই হউফ অগবা বয় ও না কোঁন | 
এক লষাবিষউট হজ না। রালাগরনিক | তি্রপ উপায় গ্বারা জ়পঞ্গার্থের উপর | 

৫2 এ সি দি রিলে 



] 

| 

] 

] হারা নিয়োজিত হওয়া চাই। 

৫১২ 
০ ০১০১ 

ও যেই শক্তি প্রয়োগ করিবেন, তত্কিণ 
পরাস্ত কোন পদার্থ তাহার ইচ্ছান্ুসায়ে 

সংযুক্ক অথবা ধিধুঝ হইবে না। বহ্ধি- 

দেঁশীর শক্তির সহিত জড়ের এট পর্ধয 

লম্পর্ক যে, মেট শনি! শারীরিক বগ 
নহিলে 

1 শন্তি সত্বেও ভাছ! শ্বতঃই কার্ধ্যর্সীল 

] 
। 

| 

[হইবে না।' 
আবার দেখুন, আমরা কেবল 

| শারীরিক জগতেই দেখিতে পাই ষে, 

গু শরীরই কেবল ইচ্ছার আদীন। তুমি 
ইচ্ছা করিলে, তোমার হস্ত উত্তোলিত 

| হইল; এবং সেই হত্ত তুলির তুমি কোন 

| জড় প্রব্য গ্রহণ করিলে। অন্তএব, জড়- 

কপ 5 
নস ৰং ১৪ 

সমরয়-মাধর্ক হইতে পাছে লা) খৃছি রদ, 

ফান্তস, ১৭৮৮ 

শরীর কি জড়পন্ধার্থ নহে € আমর! বি, | 
শরীয় বদি জড়পদার্থ হয়, তবে ভাছাকে 

সেই শরীরয়প জড়ের পরিণাম রলিক। | 
শরীর সামানা আড় পদার্থ হটতে নেক | 

কারণে প্রতি । ভবে এই পর্বাত্ত বলা | 

বা যে, ইস! জড়পদ্ধার্থের এক বিশেষ! 
পরিণাম মাব্র--যে পরিখামে শদীর হইতে | 

চৈতন্যের উৎপত্তি, এবং যে পরিণাছে | 

চেতনার ইচ্ছা! ইহাতে কার্ধশীল হইতে | 
গারে। শরীরকে কখনই জামানা জড়] 

পদার্থ বল! যাইতে পারে না। 

ভূতত্বব্দ্গণ বলেন, জড় জগৎ ই | ৃ 
হুইয়1 অনেক যুগ অতীত, হইলে তবে | 

প্রাণীজগত সু হুইয়াছিল। বন্ুল ৰ 

প্রমাণে এই তত্ব মিণ্প্ত হইয়াছে। 

পূর্বে ব্ধি জড়জগৎ সৃ হইয়া থাকে; ! 

পদার্থের উপর বল প্রয়োগ করিতে 

হইলে শুদ্ধ ইচ্ছাদ্বার। তাহা সম্পর হয় 

না। ইচ্ছা প্রথমে শারীর পদার্থে কার্ধা 
' করিবে )এবং শারীরিক:পদ্ধার্থের কাধ্যোৎ- 

'পয় বল দ্বারা আড় চালিত হুইবে। 

শরীক ব্যতীত যে ইচ্ছা কাধ/শীল 

(হইতে পারে, একপ প্রমাণিত হর 

প্র না। .জগং জঅভীত কোন স্বতন্ত্র পুরুষ 
| ধারা জগৎ ৃষ্ট হইতে গেলে, 
হ 
থেই পুরুষের শরীর ব্যতীত (ষ, শুদ্ধ 

[কাহার ইচ্ছা দ্বার! কিছু কার্ধ। হইতে 
ৃ গা এত  অন্ধুমান ও ভূমি 

করিতে পার মা যদ্দি কর, ভা] 

৮১4 তোমার সৃহিকর্ডার ইচ্ছাকে আর 

ই বলিতে পারিবে না) বং জড় 

| ০৯ 

এবং সেই হৃটির জনা যদি আপিক | 

সংযোগ বিয়োগের আবশাক হইয়া থাকে, | ূ 

এবং এইকপ মংধোগ বিয়োগ বদি শারী- | ৰ 

রিক বল-প্রয়োগ বাতীত কখন সম্পন্ন | 

ন। হয়, ভবে খআবশ্য গ্বীকার করিতে 

হইবৈ যে, শৃক্টিকর্তার শরীর বাসী 

তাহার ইচ্ছানুষারী স্িবাপার সম্পন্ন | 

হয়মাই। লৃষ্টিকর্তাফে অশরীরী জ্ঞান] 

ৰ 
ৰ 
| 
ূ 

করা যে কোন্ যুদ্ষি অনুনারে পিক ছুই | 
য়াছে, তাহ। আমরা বুঝিতে পারি না? 
অতএব সপ্রযাণ হইল ধে, বগি ইহ-. 

জখতের কোন অলৌকিক" জ্টিকর্তার: 
সন্ভাধন হর, তবে সেই চছটিকর্ড! জবা | 

শী হি ভিন পীর, “তে | 



র কানন, ১২ ৪%। 

| ভিদি অবশ্য প্রত্যের বি । বিকিনি 

| শ্রঙাক্ষের বিষয় হদ, খে আন্তিফের। 
ৃ খমিতে পারতেন মা যে, ঈশবর-অত্তিত্ব 

প্রতাক্ষ প্রাণে সিন হতে পারে না। 

ৰ বহঙ্গি 9িনি শ্ভাক্ষের বিধর হল,তবে যত 

| দিল না তিনি প্রত্যন্সীতৃত হইুতেছেম, 
তত্তদ্গিন উহার অভ্ভিত স্বীকার করা 

ধাইতে পারে ন1। 
বদি বল, তিনি প্রত্যক্ষের বিষয় ছই- 

লেও হইতে পারেন)ভিনি শরীরী হইলেও 

স্পট পিট শিপ ১৯০০০ 

শপ 

হইতে পারেন, কিন্ত তিনি শরীরী 

হইলেই যে প্রতাক্ষীভৃত হইবেন,এ কথ! 

বল! যুক্তিমঙ্গত নহে? কারণ, তাছার 

গ্রত্যক্ষ না হইবার ফোন ধিশেষ কারণ 

থাকিতে পারে । খদি তাছাই হয়, তবে 

সে কারণ যে তাহার আঅনস্ত দন়্াগুণের 

সহিত সমঞ্জলীতৃত হইয়াছে,আমরাএনত 

বুঝিতে পারি না।, খন তাহার অতিত্ব 

লইয়া পৃথিবীতে ঘোর বিবাদ বিসংবাদ 

উপস্থিত, তজ্জন। যায়ামারি, কাটাকাটি 

এবং হজ্ারক্ির লীষ! পরিনীম! দাই, 

তখন তিনি যে কি প্রকারে অনন্ত হয়. 

বান ছইনা অদৃশা ও নিরপেক্ষাবে 
| মানবের অশেষ বস্ত্রণ দেখিতেছেদ,তাহা 
| আমর! বুঝিতে পারি নু! ॥ অতএব, যে 
| ঈর্বর আন্তিকের!  শ্বরিনা করিয়াছেন, 

| বেই ঈশ্বরসন্ত। বি বান্ডবিষ্ক থাকিত, 
এবং £সই ঈশবর। বদি শরীদী হইন্ডেন, 

| তবে ভিনি খবৰ প্রঞ্ঃক্ষের ভীত 
হুর করছ. থাকিতে পারিতেন গা 1 

বাধ বল শরীর কউ পনার্ব, একদা বিছি অনুমান করিতেছেন, জগৎ থে টিক সেই 

রর - রর রো হি ভি সিবই নও অহন এর 832455 ৯ শি বা 

চাও ধা ম শু ডর £ 7 ৮ না খন লি 

হু শন চ রঙ ] 
দি ৰ 
টি গিনি কু £ 

০. 

ক ষ্ঠ. 

হ্তু খে 

সেই শরীরের হষির্তী। ভীহার তাহা 
সন্তধিষে পারে না। একখা কলিগ 
আমর] বলিব, যন তছ্জ পার্থ ৮ 

ভধে ভা! চৃষ্টিকর্তায় কিয়পে সম্বিত | 
পায়ে? জাম, দয়া, ও শক্তি যি মলে 

ধর্্থ হয়, অবে অবশা স্্রীকাঃ কহিতে 
হবে, আমাদের মনও যে পদার্থ | 
উশ্বরও সেট পঞ্গার্থ। গুপের অমীমতা [| 
হওয়াতে কিছু পদার্থভেদ হয় না। | 

ঈ্বর খদি মনঃপদার্থ হল) তবে ভ্ত ( 

তাতে সুষ্ঠ পদার্থ সম্তঘ তটতেছে। 1 
গতবে শরীর4 তীরাতে সম্ভব নঙে যেন, | 

আমর! বুঝিতে পারি না । কিন্ত ঈশ্বর | 

প্ধার্থযদি মলঃপদার্থ ছটন্ডে পতন হক) | 

তবে মনের ধর্দাদি কোন্ যু্কিতে ঈখবর- | 
শ্বরূপ রলিয়া স্থিরীকুত হইল ? যদি বল | 
কৃটিবাপারে জ্ঞান, দয়া ও শক্তির | 
পূরিচয় থাকাগ্ছে অনুমিত হইল যে, সে 
সদূদয় অবশান্ষ্টিকর্ভা আছে। ফি! 
সষটিবাপারে ত প্র লমস্ত গুণের বিপরীত 
গুণ সফলেরও পরিচয় আছে। তথে/চ 
ম্য পক্ষে বল না ফেন দীখবর ক্ঞানহীন, | 
নিষ্ঠর, ও অসমর্থ? মন-বিশিষ্ট যাব: 
ধন জগৎ পরধ্যালোচন! করিবেন, তখন. 
যেছিনি মিজ মনের ধর্মীছুদারে গেইট 

জগতে জঞান। দা) শি, অজ্ঞান) ] 
দি রা এবং অপমর্থভার গরিতয় পাই... 
বেন, এ; বড় ছিচিজ দে! (কারণ: 
যানব আপন চিষ্তানুনার়েই দল গড়িখা ৃ  

লয়ে; । মাদক যে কৌশল আগতে | 



(৯ ৯৬, £ 

ৃ রা “শপ “কারার গা উস 

সু কেশিল অন্থুলারে হই হইয়াছে, একখা 

% কে প্রমাণ করিতে পারে? মানব স্ি- 
ক কর্তা না হইলে এবিষয়ের মীমাংস। হয় 

শ্ুনা। অতএব, আমরা যে জ্ঞান, দয়, ৪ 

& শক্তি ঈশ্বং-পদার্থে আরোপ করি, বদ্ধ 

গৃষ্টিকর্তারূপ দ্বতন্ত্র সত্ব! ও পুরুষ থাকেন, 

তবে সেই হ্যগ্িকর্তারও গুণ যে ভ্ঞানঃদয়] 
ও শক্ষি, শুদ্ধ পদার্থ বিচার করিলে এমত 

প্রীত হয়না । কারণজ্ঞান দয়া ও 

শক্তি মনঃংপদার্থের গুণ; মনঃপদার্থ 

[| সষ্ট পদার্থ) হুতরাং সৃষ্ট পদার্থের গুণ 

| সৃষ্টিকর্তাতে মস্ভবিতে পারে ন1। 
যদি বল, স্ৃ্টিকর্ত;র গুণ কি, আমর! 

ভাঙা খানি না। তবেম্বীকার করষে, 

ঈশ্বর সব্বজ্ঞ, সর্ব শক্তিষ/ন এবং দর্ব 

মঞ্গলময় নছেন। একথা যদি দ্বীকার 

কর) তবে তোমার ঈশ্বর শুদ্ধ স্ৃষ্টিকর্ণা 

ও জগৎ-অতীত অলৌকিক পুরুষ 

হইলেন। তখন তাহা শু সৃষ্টি 

শক্তি অনুমান করিত! ভূমি তীহাকে 

খতন পদার্থ বলিতেছছ। তুমি শুদ্ধ স্থষ্ট 

পদ্ধার্থের সহিত সৃতি কর্তার পদার্থ প্রভেদ 
র করিবার জনা বলিলে, স্ষ্টিকর্ত। স্বতন্ত 

পা পাও এখন কথা এই, সৃষ্টিকর্তার 

| খাত যদি খতগ্র হর, তবেরে পদার্থ 
স্কোখা হইতে আপিল? এ কথার 

& বীষাংলা। করিতে গেলে, হয় তোমাকে 
রর অপলংখঃক . পদার্থের বিষ্যমানত! 

ক্রি 

এস. ০৮: জপ ভউ ০ 

ক শি ৮ 

শু 

পি শা ০ 

পে 

রঙ সাজ রা 

শা শি 

চিরতরে 

স্পা ০ পা শট পাস, ত 

হু ০ তকে পা 

এক ০০৯০ রর 

বির করিতে হয়, না হয়) তোষাকে 

ক বলিতে ছয় বে, জগন্ের বিমি কৃতিকর্তী 

8 তং ংস। এই দিথ্বি্বহাদট 

১০ র্ ১2 টু 

৮ 75 রা 

৯ 

১১178 
রা চি 

॥ হি -খু কানন, ১২৯৬৮। | 

দোবষাখ্িত 1* প্রথথ অন্যান ছাড়ি 

দাঁও। ভ্বিহীয় অন্থুযানে তোগাবে 
প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হইল বে, 

যে পদার্থ জগৎকে সৃষ্ট কারিতে পারে, 

ডাহ! আবার আপনাকেও কৃষ্ট করিতে 

পারে? নছিলে তাহা শ্বয়ং সভূত হইবে 
প্রকারে? অতএব তোমারই অনুমান 

অনুসারে নিজে হ্যহিকর্তার পদার্থ আবার 

সষ্ট পদার্থ হইল । কিন্ত তুমিই না পূর্বে 
বলিয়াছিলে যেংস্যষ্ পদার্থ, ও সৃষ্টিকর্তার 

পদার্থ, এ ছুই স্বতন্ত্র জান করি। আছ” 

এব তোমরই অন্যান তোমার নিজ || 

অনুমানের বিরোধী হইল। 

আবার দেখ, যখন তুমি স্থ্িকৃর্তার 

৮ ০ ৮ ০ সপোন সিসিক জজ এক 

শী শপসপাহিস্পপ লা পরান... ০০. ৮৫৮০ সপ, ৯১ ৮ ৯ ৯৮ -4-:শ:2 

শ ্ে 

 শ্বয়ং-সন্তব-শক্ষি স্বীকার করিলে, তখন 

তোমাকে এমত এক পদার্থের বিদা- 

মানত। স্বীকার করিতে হইল, যাহা স্বয়ং 

সস্ভৃত্ত হইতে পারে। যে পদার্থে স্বরং- 

সম্ভব কি নিহিত আছে, তাছাতেই সৃষ্টি 
শক্তি নিহিত আছে । যখন এই বিশ্ব, 

বাপারে সেই দ্বিবিধ শক্কি নিহিত 

দেখিতেছ,যখন তুমি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার 

দের্বিয়াছ যে, এই জগৎ এই ব্রদ্ধাও 

আরবিতে কেবল পরমাণুপুঞ্জ হইতে 
পরিণত হইয়াছে, এই মন্ীতলে ক্রষে 

উদ্ভিদের উৎপদ্ধি, তৎপরে অগণঃ 

জোক তৃহি লমুকূত: হইয়াছে, এখনও 

প্রাণী ঈ্গগতে পরিণাষের পর পরিণাধ, 

সৃষ্টির পর স্যরি শ্বঃং পৃ হইতেছে) | 

তখন তুমি: এই প্রতি অনভীত ফান আক | 

 অসৌকি টিনা | 
লোশন ৮ তপ্ত পি পা পলা পি সপ সপ. পি পাপা ক ০ পা সপ ১ এয এত ০০৮. ২০০ ৭০৮৮ ৭০৮০ - পপ আআ 

সত চু 
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॥ ০ নিট নুন ০০1 

টি 

ৃ ৮ 

প্র কারন, ১২৮৯ । 

! 

ূ 

৯ শি ০৮ শিলা তা পিপল 

৮৯ ৯৮৩ টী 

ডিভিডি ই 

ৃ কিরূপে আমাণিভ করিতে পার? থে 

| স্বয়ং-সন্ভুত-রি-শকি তৃহি বত ছি 

বর্তায় আরোপ করিতেছ, এই প্রকৃতির 

শঙ্ষিপুজে দ্দি সেই শক্কি নিহিত নাই ? 

হে স্ৃতিকরং শির এক মাত খণ 'এই 

যে, তাহ! স্বপ্ং সস্ভৃত, সেই দ্বরং-সন্তব- 

শক্তি কি প্রকৃতিতে বিদ।মান নাই ? এই 

বিশ্ব ব্রক্ধাও কি স্বরং স্ভূত হৃষটিপক্তির 

| গ্রলার মাত্র নে ? তবে তুমি কিজপ্য 

বলিতে চাঁছ যে, এছ প্রক্তি-অ চীত 

এক স্বতন্ত্র স্টিক আছে ? বদি থাকে, 

তৰে ত নে পদার্থ এই প্রকৃতির মতই 

পদ[থ । তবে প্রন্কতি ভিত আন। এক 

ধাতৃর হৃহি ক। রূপ পদার্থের বিদ্যমানত। 

1 কহ প্রমাণিত হইল? সৃতরাং গ্রকাতঃ 

ফেজ্ঞান কি প্রর্ীতিতে আনেপ কর। 

[ বা? কিন্ত তুমি কিশ্বীকার কর নাই 

| হে+যাদি প্রক্কতি-অভীত কোন অলৌ/কিঞ 

| স্ত্িকর্ডা থাকেন, তাছাতে পান ও দয়া 

মায়ারারারারটা ৩০৪ 

| স্বয়ার পরিচয় কমছে, দূর অভ্ঞানত। ও 

| লিক ন্তিকর্তা নানিলে তাহাকেই 

| আবার .-নংহ্ারকারী বলির মানিতে 

|হইতবে।- কারণ, ঈশ্বর ক বই ছুই 

মু সেন 7 ধাহাতে সি, স্থিতি, ও জয় 

অর স্বতন্ত্র স্তটিকর্তা নাই, এই রূপই 

নিদ্ধান্ত করিতে হয়। বর বল; বিশ্ব- 

ব্যাপারে যে ভ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে, 

সন্তবে না ॥ তবে তুমি ধর ন। কেন যে, 

প্রন্কাতিও জ্ঞাননম্পর। এবং দয়াৰতা 

নহেন। স্যকিব্যাপারে যতদুর জ্ঞান ও 

দর়াহীনত1রও পিচ আছে। অপে- 

এই ভ্রিবিধ ক্ষম তাই বিদ্যমাল রহিহাছে।: 

চির্তিলি 
2 

চিনি, 

|. 

৬ জল প্প অনাধল্থকপতানিরতাবিাভিকটি ৬ 

তাছ। স্বভয ঈশ্বর পদার্থ নহে, কাথা 

এই দ্বেদীপমান মহান গ্রন্কতিষ্প্াগি |. ॥ 

কপিল ইহাকেই মৃল-গ্রক্কতি বলির! ৃ 

গিল্বাছেন। তাহার মুল-প্রকৃতি এইক্প 
দেই জিথিধ 

শির নাম ডিনি স্বত্ব,রঞং ও তম বলিয়া: 

আখ্যাত্ত করিধাছেন। কপিল বলিক্মা-: 

ছেন, বেদ-প্রকৃতিকেই জগতের কর: 

বালয়াছে। শানে বে ঈশ্বর কথার উল্লেখ | 

ভ্রিবিধ শৃদ্কিনল্পন।। 

ঃ 5 রা টং 1. 

. 

০ সপ এ ইচটাগি টাকা, 

স্ 

পাছা বিশে পিটিশ ২০৯০ দলপতি লি ও ৩২৯৯ উনি 

মাছে, তাহ! মোগ-সিন্ধ পুরুষ মাছ।] 

তাহ! জন্য ঈশ্বর অর্থাৎ ত1হ। জঁক্য়াছে) | 

এবং শুদ্ধ পুজার্থ গৃহীত হইয়। থাকে। 

এই মত কপিল-মাদিই 
শীল শি 

বলিয়াই | 

আমর! গ্রাহ্য করি না, কিন্ত ইহ! তর্কেও | 

শ্বাপিত হয়। 

স্থাপিত হয়, আমর। তাহাই বলিয়াছি। 

পদার্থ নাই, তাহার প্রমাণ 

লে প্রমাণ প্রতাক্ষ। কারণ, 

হইলে প্রত্যক্ষই গ্রান্য। 

প্রমাণে সিদ্ধ হইল। 

০৪০ 

যাহা গুদ মুক্িতে | 

এখন স্বীকার কগ যে, গ্রকৃতি-অতীত্ক | 

থে এক জনচস্বতন্ত্ সৃতি কর্ত ও উর 
আছে।, 

কোন | 

পর্দার্থের বিদ্যমানতা1 গ্থাপন রূরিতে | 

প্রত্যক্ষ প্রমাণে যে ঈশ্বরণঅতিত্ব 

অনিগ্ধ ভাহ1 প্রতিপন্ন হিইল। যাহার! £ 

বলেন, তাহার বসতি 
অযুমানে বিদ্ব, ? ৰ 

ঠাছাদিগের পক্ষ পরবার্র পর্ধযালোচিজ | 

হইবে । ঈশ্বর নাই--এ বাকা শুদ্ধ প্রত্যঙ্ষ 

ঈশবর অহিদ্ছের 

গ্রযাণাতাবস্পজস্ুমান তর্কে পিদ্ধ হুইবে। ৃ 

ইশবরনযা, সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ শুমাণের 
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ৰ ঃ 

কি র জার্মিরনি। উপ, ১২৮৮ রি ১ কী ক সহ নং 

০০০ *-_____ শশুর 

| 'ালোচনা আদরা শুদ্ধ কুকুমাঞ্জলিতে | করিতে পালে, প্রমত প্রমাপ নাই। || 

| গেধিয়াছি। কিন্ত ততপ্রণেত উদমনা, | তাং মল বদি শরীর হইতে স্বততপ্জ 

| চাধ্য তৃঁনীন শ্তঘকে যে সংশরের মিরসম পদ্দার্থ হয়, তবে য়ে পরি তগখ বলিয়াছেন, 

করিয়] ঈশ্বর স্থাপন করিয়াভেন, আমরা | শন শরীরেরই উৎপন্ন পর্ার্থ এবং শরীরের | 

[ঠিক সেই সংশয়-তর্কের, উদ্ভাবন করি সহিত তাহার লগ ছুর, ভাছাদিগের পঞ্চ 

| নাই। হৃতরাং তর্দীর খণ্ডন-তর্ক আমা- খণ্িত হয়না । আর বদি চেতন! এবং 

| দিগের পক্ষ নিরসন করিতেছে না। তিনি মমন্কে শরীরেরই ধর বল, তবে জড় 

| এই পর্ধান্ত বলিয়াছেন যে, ইন্জরিক়জ্ঞানে | শরীর অতীত অপর পদার্থের সন্বা নাই ূ 

| উপলরি হয় না বলিয়া যেকোন পদার্থ | বলিতে হইবে । ঈশ্বর-অভাব-সাধক 

[মাই একথা! গ্রমাণিত হয় না । এ কথার ] প্রমাণ জানে, এই বিপ্রৃতিপত্ধির খগ্ুন | 

বিপক্ষে আমর! এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই উদয়নাচার্য অন্গুমান এবং উপদান 

| থেঃ উপলব্ধিজ্ঞান (276৮7) বাতীত প্রাণে সাধন করিতে পারেন নাই । 

[কোন শ্বতত্র পদগার্থপন্বার আর দ্বিতীয় | তাহার শঙ্খ এবং আপ্তবাকা বিষয়ক 

| প্রাণ নাই। আমর। প্রতাক্ষ জ্ঞান | প্রমাণ সকল অত হর্বল। আপ্রবাকা 

| অভীত অনুমান দ্বায়া বাছার সত্তা উপলব্ধ সম্ভাবিত কি না, তাহা! এক স্বত্নত্ 

| করি, তাহ! গ্বতস্্র পগাথ নে, কিন্তু তাহ! প্রপ্তাবের বিষয়। সুতরাং এ স্থলে তাহা 

ৃ প্রতাক্ষ পদার্থের গণ মাত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেধ্য নহে । যাহা হউক, এক্ষণে বোধ 

আমরা পৃ'থনীর আকর্ষঃশক্চি ও সৌর | হয গ্রতিগন্ হইল যে, ঈশ্বর রূপ কোন 

জগতের গতিকে নির্দেদ করিলাম'। | শব পদার্থ নাই, এফত প্রমাণ আছে। | 

ছলে আসর অনুমান হর্কে জড়পদাথ | আমর! এ পক্ষ সদর্ধনে বদি আত হইয়া 

| অস্তীত এ'কটী গ্বতত্র পদার্থ নির়্ করি থাকি। আমাদের ভ্রম কেহ দেখাইয়া 

খাই) কিন্ত জড়পঞ্গাথের চুইটা গণই নির্ণয় | দিলে, আমরা! তাছার নিকট চিরক তজতা ৃ  

| করিগাছি। অনষ্ট হইতে উদয়ন বেরূপে খখেআবন্ত থাকিব। আঁময়া ঈশ্বর- ] 

রা (লৌকিক সন্ধার প্রাণ করিয়াছেন অস্থিন্বের প্রধাণ পাইলে, তাহা সারে | 

হা অতি ছর্ষপ যুক্তি।. আমর! | গ্রহণ করিব। আমরা প্রমীণ পাইলাই | 

| বরং বনিক়াছি জড়পথার্থ, বাতী৬ বদি বলিয়াই' মনের এ্রধটা হছকা'লপো বিত্ত | 

খপ কোন পদার্থের বন্ধা সন্তাবিগ | খবং শিক্ষিত সং স্কারকে শান্তি খলিতে | 

হর) ভাছা শরীর ও চেতনা): শরীর উদাত হইয়াছি কিন্তু এই অস্কার থে] 

| অা্দসূণীয় উপলদ্ধি গ্রাহথ। কিছু | ভ্রান্তি নহে, যদি এরূপ নিরাক 5 ত্র, 

তে বাহার নর্বোৎকউ পরিণীষ হন, | আন ছংকষণাত না হি বিদ্বা | 
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দেখিতে দেখিতে এক এক দিন--. 

মাস--বর্ধ অতীত হইল; গ্রহমণ্ডলীর 

বার্ধিক আবর্তন শেষ হইয়া পুনর্ধ্ধার 

আরস্ত হুটল; তথাপি সমর তীছার 

পোকমগ্ন ভ্রাতা সতীশকে আর দেখ 

দিলেন না। যেঙ্গিন তিনি সেই বুদ্ধ- 

দেবের ষন্দিরে মীশের নিকটে আত্ম" 

পরিচয় প্রদান করিয়া অকস্া।ৎ অন্তর্হিত 
হইলেন, সেই দিন--সেই ছর্দিন হইতে 

সভীশ আর আপনার পৃজাতম অগ্রজকে 
দেখিতে পাইলেন না। সেই দিন 

তাহার জ্গয় বিমল কৌমুদীময় উচ্চ চ্ত্- 

| লোকে উঠিতে উঠিতে 'অকশ্মাৎ আবার 
গভীর 'অন্ধকারময় অতল মির্থাতে 

পতিত হইল। তাহার সমন্ত আশা 

ভয়স! পুনর্ধার এককালে লোগ পাইল। 
কত রেশ,কত যাতনা) «কত চিন্তা গ্রবল 

ঝটিকা ম্যায় ছাহার অন্যঃকরণে 
বারংধার. আখাতি করিতে লারিল। 

যগ/পি ভিনি চিরজীবনের মধ্য লমরের 

পরিচয় না পাইতেন। তাহাঙেও তাহার 

এত দয় কষ্ট বোধ হইত না। কিন্তু 

(00808 07 81:08. 

সে মহানুডাব মর, তীহার আশৈশধ | 
প্রতিপালক যে, তাঁহার চিন্নুকীতুহল | 
নিবারণ করিয়া এরূপ নিঠয়ের ॥ 

ন্যায় তাহাকে পরিতাগ করিলেন,-্এ | 
ব্রণ! নিষ্তাস্ক ছুর্বিষহ। তিনি সেই | 
বিজন পর্বতপগ্রদেশস্থ বুদ্ধদেবের মন্দির. | 
ধ্াঙ্গণে হতাশচিত্তে দণ্ডারমান হইয়া | 
শুনা মনে একদিকে চাহিয়। রছিলেন,-. 
শুনা ভাদয়ে কত কৈ ভাবিতে লাগিলেন । ) 

তাঁহার €৫দই কালা-আবাপ-স্থান বিশ্ব, | 
চলপ্ত দামি মনে পড়িল। সময় | 
তাতাকে সেট অসহায় অবস্থাতে যত বন্ধ | 
যন্ত সতর্কতার সহিত লালন পালন | 
করির়াতেন, তাহা মনে পড়িল। ধখন | 
ভিনি জগতের বিষয় কিছু জানিতেন রর 

না, যখন মানব-দীবমের অসীম ছঃখ, ] 

অন্ত বস্তার গভীর চিজ তাহা | 
হুকুমার হৃদয়ে প্রাতিফালিত হয় নাই) । 
মনে সেই হূর্বম গিরি-প্রমেশ মধো | 

রঙ্্যধালক্গিগের সহিত কত প্রকীক | 
খেলা করিত়েদ, কখন উচ্চ বুরখা || 
অবলন্থন ধরিয়া শৈলশৃঙ্গে উঠিতেল / || 
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0 অন্যান্য লহ্চরগণ শূজের ইতন্বক্তঃ 
| জ্রমণ করিয়। বেড়াইত, « কেহ ব! 
| সন্ধীণ বসন কটিদেশ হইতে উন্মোচন 
| করিয়া রাশি রাপি বন্য ফল ফুল চন্বন 
করিস তাহাতে বন্ধন করিত, কেহ বা 

ক্ষীণ! নিঝরিণী নীরে অবগাহন করিয়া 
লাননে গান করিতে করিতে জলক্রীড়। 

করিত; কিষ্ততিনি নেই বয়সেই নেই 
উচ্চশৃঙ্গ শিরোদেশে একাকী উপবেশন 

| করিয়া নিম্নে প্রশস্ত দাক্ষিণাতায ক্ষেত 

নিবিষ্টান্তঃকরণে নিরীক্ষণ করিতেন।-.- 

কেন বে দেখিতেন, তাহা! তিনি শ্বয়ংই 

বুঝিতে পারিতেন ন1। ক্রমে ক্রমে 
| বেল দ্বিতীয় প্রহর ক্মতীত হইত, 
| 'ঙ্যান্য শিশুগণ একে একে পর্বত 

| হইতে নামিয়! যাইত ) যাইবার লময়ে 
কেহই (তাহাকে ডাকিয়া! যাইত ন|। 

(তিনি একাকী নেই উচ্চ শৈপশৃঙ্গে বাদিয়! 
| খাকিতেন। তাহার লালন প্লালনার্থ 
| এক বৃদ্ধাকে সম নিয়োছিত করিয়া 

| ছিলেন ১ সে চতুদ্দিক অন্বেযগ করিয়। 

| পাইত না। অবশেষে সমর আলিয়া 

| থাকে সেই শিখর দেশ হুইতে 

| নামাইয়া লটক্বা যাইতেন। কোন 

| কার্ধ্যোপলক্ষে দুরদেশে যাইতে হইলে, 
| সমর তাহাকে 'মাধ্ধানে থাকিতে বলিয়া 

| যাইতেন--পর্ধতে উঠিতে নিবারণ 
| করিয়া বাইতেন; কিন্তু ভিনি নঙয়ের 
| মে নিবারণ ফষণপরেই ভুলিয়া মাইতেন। 

০৮০ 

আধ্যদর্শন। 

বেড়াইত৮- কোথাও তাহাকে দেখিতে 

পর্ষদের নিকটে ইন্না? গেল। কনিয়। যী উহ. হইয়া পিষে বসন. 

ফান, ১২৮৮ । 

বেড়াইতে ঝকেচাইতে অন্যষনে শৈলোপরি | 

উঠিয়া যাইতেন, এবং সেই উচ্চ শিখরের | 
শিরোদেশে আসীন হইরা বিশ্তুত | 

দাক্ষিণাতা মি দর্শন করিতেন।' বৃদ্ধ | 
ইতত্ততঃ অন্বেষণ করিয়া কোথাও 

ঠাঙছাকে দেখিতে পাইত ন1, অবশেষে 

কেবল সকলের বাটাতে যাই! আন্দন 

করিয়া বেড়াইত)। লমর বাটীতে 

'আলিয়াই অগ্রে তাছারই কথা বৃদ্ধাকে 

জিজ্ঞাসা করিতেন। বৃদ্ধা কাদিতে 

কাদিতে তাছার নিরুগেশ-বিষয় সমরকে 

বঝলিত। লমর অমনি মুহ্তমাত্ বিশ্রাম 

ন। করিয়! তাহাকে নামাইয়1 আনিতেন, 

এবং স্বহত্তে তাধাকে ভোজন করাইতেন। 

সমর প্রাণান্তেও কথন তাহার প্রতি 

ছর্ধবাকা গ্রহোগ বা তাহাকে তিরস্কার 

করিতেন না। এক দিন নমর অত্যন্ত 

পরিশত্রাস্ত ছইয়। গৃহে আলিগ বিশ্রাম 

করিতেছেন, তাহার বদন ভৃষণ ও 
অগ্রশস্ত্রাদি তাহার সম্দথেই শব্যার 

উপরিভাগে পতিত রহিয়াছে ॥ নতীশ 

বেড়।ইতে বেড়াইভে লরের এক খানি 

তরবার কোষোন্ুক্ত করিয়া আপন দক্ষিণ 

হত্ত ঘবার1 তাহ। আনে আস্তে ঘুরাইতে- 

ছিলেন ; হঠাৎ তাছার হত্বত্থলিত হইয়। 

তীক্ষ তরবার ধুরের স্বদ্ধদেগে পতিত র 

হইল। 'ত্তরবারের তীক্ষু কলকের ূ 
কিরদংশ তাহার গাতে লাগিয়। তাহার | 
পৃষ্ঠের একখণ্ড যাংসের লহিত তুমে | 
পতিত 'হইল। দরদধর বেগে গৌণিত-.| 

৯ ৭৯ 
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'. | ফান্তন, ১২৮৮। 
] 

| আন্রকরিয়া শষ্যায় গড়াইহত লাগিল? 

| একে বিষষ পরিশ্রাত্ত-্তাহাতে আবার 
এইরূপ ফবারুণ আখাত 7) লহিষু। সহ 
| কিছুমাত্র বিরক্ত বা! রুষ্ট হইলেন ন1। 
ঈষৎ ছাস্য সহকারে তাহার্কে সমেহে 
| চুন করিয়! বলিলেন “এখনও তোমার 

এ তরবার বাবহছার করিবার সময় 

উপস্থিত হয় নাই।” এই সকল বৃত্তান্ত 

( লতীশের মনে পড়িল। এ পৃথিবী 
পরিতাগ করিলে বদ্যপি তিনি তখন 

তাহার স্সেহশীল অগ্রজকে দেখিতে 
| গাইভেন, তাহাতেও তিনি পরাঘুখ 
| হইতেন ন!। কিংবা! লমরকে দর্শন 

করিয়! যদি পরক্ষণেই তাহাকে স্বহণ্ডে 

স্যমুণ্ছ্ছেদনে করিতে হইত, তাহাও 
তিনি হাস্যোৎফুল মুখে করিতে 

পারিতেন, তথাপি তীছার মৃত্থার পূর্বে 
তিনি প্রাণ ভরিয়া আপন জ্যেষ্টাগ্রজকে 

আলিঙ্গন করিয়! আননাশ্রতে তাহার 

বক্ষঃস্ুল মিক্ত করিতে পাইতেন। সত্ভীশ 

আর দ্লাড়াইতে পারিলেন না। হুতাশ- 

চিত্তে শ্বেতগ্রততর-বিনির্দিত মন্দির- 

প্রাণে বসির পড়িলেন। «আটার 

| তাঙ্ছার় শৈশবের ঘটন! সমুহ মনোমধো 
[উদ্দিত হইতে লাগিল। দহ্াতূমি 
[পরিত্যাগ করিয়া মরে সহিত নিবিড় 

ূ ঝনমর পর্বত প্রদেশ পার্চোত্রে আলিয়। 

বাস করিলে, তাহার আশৈশব-পালনকঞ্জা 
| সেই বৃদ্ধার মৃত়া হয়। বন্ধাকেই তিনি 
আপন জননী বলিয়া জানিতেদ । তখন 
তায়ার বরঃক্রম দ্বাধশ বৎসর যাঝ। 

৯ 

০. ্পাসপাাসহ্পপরপ্রস্প্বপ্র্্প পপ স্পা পাস পাপ ৮ পাপ পাপা পপ পপি) 

[টিক ০০০৭০০৮ 

সম্য়-শেখর | 

পাশা শশা ৭৯: শি 

ভিসি বৃদ্ধার মৃত্যুতে অতাস্ পোকাক্রান্ত | 
হরাছিলেল। লঙ্গর নেই জনা সর্ধ 
কর্ণ পরিত্যাগ করিয়। সমন দিধম | 

তীস্থাকে নিকটে রাধিতেন।কোন করের 

প্রয়োজন থাকিলে, তিনি লিত্রিত হইলে, | 
রাত্িঘোগে বাইয়া তাহা! সম্পাদন || 

করিয়া আমিতেন। কিস্তু প্রাগান্ডেও 

তাহাকে একাকী রাখি! কোথাও 

যাইতেন না। কখন বা লতীশফে 
সঙ্গে করিয়া অশ্বারোছণে নগর খু 

পল্লীগ্রাম লকল দেখাইর। বেড়াইতেদ- 

যেখানে ধে ভঁবাটী দেখিক্া সভীশের 

গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইত,তিনি তৎক্যণাঁৎ 

তাছা ক্রয় করিয়। তাহাকে প্রদান, 

করিতেন, প্রভৃতি অর্থবায়েও কখন 
কুষ্টিত হইতেন ন--দতীশের তাহা ও 

মনে পড়িল । 'তিনি মনির প্রাঙ্গণে 

উপবেশন করিয়া বালকের ন্যায় অনর্গল [| 

বোধন ক্রতে্লাগিলেন । যে সমর | 
তাহাকে আজন্মকাল* লালন পালন | 
করিয়াছেন, শত শত বিপদ হইত্ডে | 

রক্ষ। করিয়াছেন, সেই সমর যে | 
তাহার জো সহোদর, তাহা তিমি | 

এক দিন কল্পনাতেও অন্যান করেন | 
নাই। যাহাকে তিনি গতে-ধর্মবিদ্বেধী 

নিষ্ঠর মন্যুপতি বলিঃ! সনয়ে* সময়ে | 

সপ! করিতেন, সেই সমর যে তীহাঙ্গ ূ 
একমাআ হিতৈষী জো্ঠ সহোদর রণেম্রা, | 

তাছ! তিনি কখন স্বপেও তাষেন | 
নাই | লহক্ের প্রন্কত পরিচয় জানিলে। | 
তিনি গাছ তথ্থিরহে কখন খত মর ৃ 

০৯টি শিলা পাদ কত 

লি তু পপরিিউস রে পাল শা ১০ 

সক্র আরজ লিউ পলা 

পপি রাকা এ রক পে ৮ ৪ রা 
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কাতর হইতেন ন1। তিনি এত দিন আপন 

পিতাকে দর্শন করিবার জনা অস্ত 

লাঙগারিত ছিলেন, তাছার দর্শন বিরছেই 
এত দিন কাতর ছিলেন)--স্তীঙ্থার অনু" 

মন্ধানেই দেশে দেশে ভ্রমূণ করিয়ান্েন, 

| কতক্কলে কত বিপদে পতিত হইয়াছেন, 
| লমর যাইয়। তাহাকে সেউ সমুদায় 

র বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। 

| অদ্য তাহার পিতৃর্দেবের দর্শণ-মানসে 

| সমরেয় বাক্যানুসারে এই দেবযনারে 

'আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সে ভাব 

অকশ্মাৎ অস্তর্থিত হইল, অকশ্মাৎ আবার 

| ভীষণতর নবীন বেশ ধারণ করিয়া 

ূ তীহার অন্তঃকরণকে দারুণ জাঘাতিত 

ৰ করিল। সে ছুঃসহ দ্বারণ আঘাত তিনি 

1 

চে 

স্পা 

র 
ৃ 

| আর সহা করিতে পারিলেন না; 
চতুর্দিক অন্বকারময় দেখিতে লাগিলেন; 

পৃথিবীকে মায়াভূমি ,বপিয়া তীছার 
7 অনুমান হইল। ক্রমে প্ষমে “তীহার 

অঙ্গ গ্রতাঙ্গ সকল শিথিল হইয়া পড়িল, 
1 আর উপবেশন করিতে না পারি! তিনি 
1] মন্দিরস্প্রাণে শয়ন করিলেন, ক্রমশঃ 
] ঘর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া গড়িলেন। 

মু হঃলছ €শাককিংবা পরিশ্রমের পরে মানব 

[8 যাদ বিরামদায়িনী লির্ার সাহাধা না 
[8 পাইত, তাহা হইলে পৃথিবী নিশ্চয়ই 
| [একটা ঘোরছঃখমর অন্ধকৃপ হইত । 

রা  সিজিতীবনস্থাস্থ সতীশ একটা স্বপ্ন দেখি- 

1 লেন--ধেন ভিনি লমরের আগুলন্ধানে 
পর ধাইতেছেন। জানা দেশ,সাষা ছত্বর না. 
রী শু সি 

্ ॥ 
। ? রি. 

)। টা ই এ ্ রি ২ 
5) টী 

* বাদি ০ বনি সিটিলিননি। র লস্কর: 5: বানিলোরুপলিনা 
নি টি র - ২ 

দু সখ 
সা ৯.৪ ৯ 

নি 

্ 

আখ্যদরশশন 

০০০টি উরি রি রি রি 

ফাস্তন, ১২৮৮1 ॥. 

নিবিড় আঅরণাচ যধো বাইক পড়িলেন। 

ক্রমাগতই সেই বনমধো ভ্রমণ করি" 
তেছেন, কিন্তু কিছুতেই তাহা হইতে 

নির্মনের পথ দেখিতে 'পাইতেছেন | 
না। সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইল, 

তথাপি তিনি তাহ! হইতে নির্গত হইতে 

পারিজেন না। সপ্মুখে পাজি করালবেশে 
উপস্থিত। সেই শ্বাপদ-সুল ভয়ানক 

অরণা মধো যে,কি প্রকারে সেতার 

যাপন করিবেন, ভাঙাই ভাবিতেছেন ; 

এমন সময়ে সেই ঘোর বনস্থলীর 

গন্ভীর শান্বি ভগ্ন করিয়া কাহার 

করুণ কঞ্ধ্বনি উখিত ছইল। এ কণ- 

স্বর তাহার পরিচিত ; তাহার জীবন- 

সহচরী ছঃখিনী গিরিবালার হৃদয়বিদারক 

শোক-সঙ্গীত। অমনি সতীশের নিত! | 

অকন্মাৎ তঙ্গ হইল। তিনি চকিতে 

মন্দির-প্রাজণ শধা। পরিতাগ করিয়া | 

উদিত হইলেন। সহসা সন্ুখে কি ূ 

ূ 

এ পি হা 

দেখিলেন, অমনি অনিথিষ নয়নে তাহাই 

দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, 
এক নবীন তাপসকুমার তাঁহার সন্মখে 
দ্গারমাম হইর়। নির্নিমেষ নয়নে তৎ- 

এাতি চাহিয়। রহিয়াছেন। নভীশ সমগ্রমে | 

তাছাকে প্রশাম করিতে যাইবেন, এমন ূ 
সময় সেই হুকুমরিতাপস-বালক তাহার | 
হু ধারণ তারিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, | 
“মহাশয় ! ফি কহেন? আমি আপনার | 

প্রণময নই। ভাপসবেশ থাকিলে ফে, | 
তাহাকে প্রণাম করিতে হয়, তাহার ৷ | 

2 



ফান্তন। ১২৮৮। 

হ লতীশ নিরভ হইয়া সথিগ্ময়ে তাহার 

| সুখ শ্রুতি টাছিলেন-_দেখিলেন, াঙথার 
দেই রুক্ষ-নিবিড়-কুস্তলজালারৃত কুলার 

হুখ-মওলে এক অপূর্ব জ্যোতিঃ প্রকাশ 
পাইতেছে! 

মুনিবালক লভীশকে নিতান্ত ক্লাস 
দেখিয়া ঘন কেশগুচ্ছ গুখ হইতে 
অপসারিত করিয়] ধীয়ে ধীরে বলিলেন, 

“মহাশয়! আপনাকে অত্ান্ত ক্লাস 

দেখিতেছি; আম্ুন,--আমার সঙ্গে যাইয়। 

আমাদের কুটীরে ক্ষণকাল বিশ্রাম 
করিবেন” 

(সিল পপ 

৯ সরস সস পপ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
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আজকাল গোর! নগন্ধীতে পর্ত,গিজ- 

| দ্বিগের আর ভাবনার সীমা নাই। নব 

শননবর্ত। লোপমোরেজের ভারত1- 

গমন-কাল জনেক দিন অতীত হটুয়াছে। 
তাহার সোরেজের আহাজ হইতে কাষান- 

| ধ্বনি গুনির়1 ঠাছাকে অভ্যর্থন। করিবার 

জন্য খোয়া হইতে ৪ তাছার উদ্ভর 

প্রদান করিয়াছি । উচ্চ ও*পিদ 

পদবীস্থ সমস্ত রাজ কর্মচারিগণ তাহাকে 
গ্রহণ করিবার জন্য সলজ্জতাবে সাগর- 

কূলে আলির! প্রতীক্ষা করিতে লাশিল.। 

|] কিন্ত তাহার জাহাজ আসির! পৌছিল 
লি ০ সন পপ আশা এ+: খাপ তাপস ০ পাপী এত 

ৰ 

সমক-শৈখর | 

নঙ্গোঙ্ও। 

৫! 
নাঁ। সে র়াছি অতীত হইল । পরে দিবস, 

ক্রমে সঞ্থাছ-স্জ্রমে পক্ষ-ফাল আভীভ 

হইল, তথাপি মোরেজের জাছাজ 
আলিয়া পৌছিল না। মকফলে বিষম 

চিন্তিত হইল) তাহার অন্গুলন্ধানে | 
ছুই তিনি খানি সনজ্জীতৃত রণতরী বছি- 
গত হইল। আয়ব লাগর হইতে উত্তমাশ] | 
অস্তরীপ পর্যান্ত তন্ন তন্ন করিয়া সন্মান | 

লইল,কোথাও পাইল ন। বেখানে যণ্ত 

ধার আছে, সকল স্থানেই সন্ধান লইল। ] 
লোয়েজের জাহাজ | 

আবশেষে | 
হতাশ হুইয়া গোয়! নগবীতে ফিরিয়া | 

সকলেই বলিল, 
ভাওতাভিমুখে* গিয়াছে। 

আমিল। পর্তগেলে সংবাদ যাইল, | 
পর্তগেল-রাজ 

বিশেষ অনুসত্ধান করিতে আদেশ! 
করিলেন। এ দিঁকে গোয়া-নগরীতে মান! | 

কেছ | 

বাঁলল, মোরেড়োর জাহাজ জলমগন হই. 

রাছে। কেই বলিল,আজীভাজ প্রবল ঝটিক। | 

বেগে বন্য দিকে বাহিত হইয়াছে, | 

কেহ ব! অন্যান করিল, জাহা ,কোন [ 
মায়াসীপেন্যাইয়] আবদ্ধ হইয়াছে । এই | 
রূপে চতুর্দিকে নানাপ্রকার কিংবর্মস্তী 

অবশেষে || 
একটা পর্ত গিজ আির। বলিল, পোরে* | 

গ্রকার জনক্রতি হইতে লাগিল । 

শ্রুত হইতে লাগিলপ 

প্রোথিত 'হইয়াছে। এব্যক্ির লাখ | 

ইযানিয়েল, তাহার | 
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1 পেই উৎসবের রাত্রে মামোহ! ঈ্ 

ন্মত্গাবেশে কক্ষের বাহিরে আসিয়া 

খাপন মনে গান করিতে করিতে নাচিতে- 

ৰ ডিল, এষন সময়ে জাহাবঝ অকম্মাৎ 

(জলমন হয়। কি প্রক্করে যে তাভা 

1 হটল, বৃধিতে পারিল ন1। অথবা তাহার 

এ যুবিবার তখন গ্ষমত1 ছিল না। কিন্তু, 

গে এই মাত্র নিতে পায়িল যে.জাছাজ 

[| জলমগ্র হউল। অমনি পলাটবার উপক্রম 

| করাতে অকশ্মাৎ সাগরজলে পতিত হইল। 

| তৎপরে তুরঙ্বেগে বহমান হইয়া ভরপ- 
| স্বীপে গিয়া উৎক্ষিত হয়। ছ্ই তিন 

] মিধস তথায় অজ্ঞানাবস্থার অতিবাহিত 

[| হইলে,ক্রমে তীঁচার চৈতনা সঞ্চার হয়। 
(৮৬ নানোছ। আপন দুরবস্থা দর্শন 

করিয়া হততাগ্য ব্ধুদিগের জন্য অত্যন্ত 

শোক করিতে লাগিল ॥ সেই বিছন 

পে তাছাকে চারি দিবস অতি কষ্টে 
| অবস্থান করিতে হইল! ০পঞ্চম,দিবষে 
1 একখানি অর্দবপোর্ঠ লেই দিক দিদা 

ৃ হাইতেছিল। নানোহা! আপন অঙ্গ রাখ। 

ক .্ধাহাগাতে দৃঢ় সংলগ্ন থাকার আতে।- 

ঢু বেগে 'খলিত হয় নাইস্মেই অঙ্লরাখার 

£ কিগদংখ ছিন্ন করিয়া একটী প্রলন্ব ব্ভিতে 

সংলগ্করতঃ যারংধার আন্দোলন করিল। 

₹ গোতাধক্ষি তাহা দেখিতে পাইনা স্বীপে 
| পো সংঘগ্ধ করেন এবং নানোছাকে 

পথ গোযক়াতে উপস্থিত ক্য়েন। 
প্বোক্ষ। নগরীতে বিষাদের আর সীম! 

৮৪ না। বে'লমত্ত আনেন মোরে, 

এ পপ 

পাত সপ পট ০০৮ পাশ 

আধঃদশন। কান্তন, ১২৮৮ । | 

ছিল। তৎলগুদ্ধার হুর্ভাগোর এই | 
শোঁচনীক়্ ছুর্ঘটনে সমতাবেই বলছিল! | 
প্রশস্ত রাজপথ, আলোক, তুচিত্র বসন | 
ও শোভনীয় নান! লজ্জায় সঙ্জিত হইল। ূ 
নৰ শাসনক। আমিলেন না। আজ 

আধিবেন, কাল জামিবেম, করির 

কেহ স্তাহ। আর স্পর্শ করিল না । রক্ষক- ৃ 

গণ দৃড় মতর্কভার সহিত তৎ্সমুদায়কে | 

রক্ষা! করিতে লাগিল । এক এক বার 

আঅনামনে আরবসাগরের দিকে চাহিয়া] | 

দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত বিশাল পথ | 

সমরেখার উপর দিপা গোর! নগরীর | 

পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত বিভ্তত রহি- | 
য়ানে। পূর্ব পিকে রাজগ্রাসাদের মধো 

বিলীন হইবার পূর্বে দুই শাখার বিভক্ত 
হইয়াছে-ধাহারা ছুর্গ পরিখার ন্যায় | 

প্রাসাদকে বেষ্টন করিয়! অপর পার্থ 
যাইয়! একত্রে নিলিত হুইয়াছে ; পশ্চিম 

দিকে অনন্ত নীলাধুমর় সাগরের বাম্প- | 
মর অনন্ত জলরাশি দেখা ইয়! দিতেছে । | 
রক্ষকগণ এক এক বার অন্যমনে সেই | 
সাগরের দিকে চাহির! দেখিতে লাগিল, : 

কিছুই দেখিতে পাইল না, যধ্যে মথে। | 
ত্র স্্্ই ঘলবন্ধ দর্শকগণ নানাপ্রকার | 
যতাষত প্রকাশ করিতে করিতে ফিরিয়া ূ 

আমিতেছে। $ধকস্থলে করগুলি | 
লোক একজিত হইয়া কখোপকখন | 
করিতেছে। এফ জন বলি “কেন, ] 

আর মিছামিছি খিলস্ব করিতেছ, রাজ] | 
গত সাজে খ্যাধিয়াঞ্জেন।” আর গক | 

| 
| 

ূ 
| 
| 
| 

| 

1 

র 
] 

|] 

| 

এস লা 

জের ার্থনার নিশি ও ১৫ হন তাহার রতি চান কাজ ফিকেগ 



£ কান্তন, ১২৮৮। 

মাসিয়াছেদ আসিয়াছেন,” স্োষ্ধার 
| হিগ্যা। ভাটি) আদিলে তোগের শব 
| পাওয়া যাইত ন। 1” পূর্বাকখিত বক 

ঈষৎ ক্রুদ্ধ স্বয়ে পুনর্যার গ্চ ছিল, শা 

| হে, তোমারও বিদ্ব্া1 ভারি । তুমি ৫সই 
ৃ 

টি 

| জন্য সমস্ত রাত জাগিয়াছিলে কিনা! 

এতই বদি তোমার দেখিবার ইচ্ছ। হইয়। 

| থাকে, তবে ঘরে ফিরিয়া বাইতেছ 

| দিগের 
| 

ূ 

| 
ৃ 

৮ পপ পপ ২ পপ পাপা সস পপ পসরা ০ 

কেন?” তৎ্পরে সে অপর জপর লহচঃ- 

দিকে রোব-কষ।যত তলোচন 

ফিরাইয়া প্ররভুম্ভাব্যগ্রক-ম্বরে কছিল, 

«বাহার এত বাই তাহার জাহার নিদ্র। 

পরিত্যাগ কর। উচিষ্ক। * 

পরম্পরে এইক্পনান। প্রকার বাক 

বিতণ্ডা। হইতেছে, এমন লময় এক জণ 

অস্থ/রোহী আপন বৃৎৎ অশ্বকে তীতরধেগে 
তাড়িত করিতে করিতে তাহাদের 

নিকটে আনিয়া অন্বের গতি-রোধ 

করিল, এবং স্বীয় ঘন্মসিক্ত গওস্থল 
দক্ষিণ তঙ্জনি দ্বারা মার্জনা কগিয়। 

শ্রমরুদ্ধ-কঠে ভিজ্ঞান! করিলেন ; "রাজ 
বাটা কি এই দিকে যাইব?” আ1গন্ধকের 

পর্ত গিজ বেশ, ছুতরাং নকলে লসহমে 

তৎক্ষণাৎ গ্রতৃত্বর করিল “সাজ 

বরাবর লো! পুব্ধুখে বাউন.১-- 
সম্মুখে এ রাজবাচী দেখা বাছিতেছে।* 

স্যগন্ধক কৃতজ্ঞতার সহিত মন্তক 

অবনত করিয়| প্রাসাদা ভিমৃখে দশ চালিত 
 করিলেন। ম্র্ষগণ নানা প্রকার সঙ্গের 

করিতে বারি 8284 চলিল। পি আলফান্দে। ৬১৪ | 
বলত সখ) 

নরপেতখর | 

| করিয়া ঈষৎ পরুষ স্বরেছলিল, “ই 

| রজ্জব করি 

| হছুইলেন। 

খশ্বারোহী প্রা লাদ-পিংহ-্বারে আলিয়া | 
জঙ্ব খ্রামাইলেন। দ্বারপাল সন্মান লহ 

কারে. জিজ্ঞাসা করিল, “' মহাশন ! 
কাছাকে খুঁজিতেছেন 1» 
অশ্বারোহী 

কার্ককে ।* | 

দ্বারপাল দক্ষিণ হস্ত প্রপারণ করিয়া 

আর একটী তদপেক্ষ। ব্বল্লায়তন দ্বায 

দেখাইয়া দিল। খখারোহধী নির্দিষই 

ৃ 
ৃ 
ৃ 
! 
1 

ত্ব।রসরিধ।নে বাইন! অশ্ব হইতে অবস্ভীণ : 
ছইলেন,এব* পার্থ একটা সনে অশ্ব 

“'লাট. সাধ আলবু- 

দ্বারাগান্তরে প্রবি 

স্গুথে একজন প্রহরী আসিয়।! 
জিজ্ঞাল। করিণ “কোথায় যাইবেন $৮ 

আগন্তক। “লাটনাবের নিকট।” 

গ্ররী « আঁগন্তকের পর গিজ বেশ 

গেখিয়। নিঃসনোছে আপনি সঙ্গে লই | 

এ পলি শক শা 

এক সোপানক্টোলীতলে বাই? দণ্ডায়মান | 
হইল, এধং তথার্দ খআপর একখন। 
প্রহরীকে ডাকির! আগন্তককে লাট 

সাছেবের গৃছে লইয়। যাইতে আদেশ 

করিল। "আমিই শ্রঞ্দী ভঠাহাকে 

লইয়। দীর্ঘ লোপান পংক্তি স্মতিঞ্ম 

করিয়া! এক প্রশস্ত প্রাণে বাই | 

উপস্থিত হইল) এবং বামপার্থে একটা) 

বার উদ্বোচন কগগির1* এক বিশ্তু্ক | 
কক্ষবধে। প্রবেশ করিল। গেই বিড ॥ 
কক্ষের হধান্থছলে এক ধীরগ্বভাব বৃদ্ধ | 
পুরুষ আলীন্ হইয! কি পাঠ করিতেছেন | 

০22 রয : ৮৮৮ স্তন করিত 

এ ৬৩০ রে ক 



ফার্ক হত্তন্থ পাঠ্য বিষয় হইতে মস্কো” 

স্বোলন করিয়া ফিরিয়া! দেখিলেন। 

আগস্ধক মন্তকাবনত করিয়া! তাহাকে 

অভিধাদন করিলেন । আলবুকার্ক 

সম্মান সহকারে শির' সঞ্চালিত করিয়। 

তাহাকে সন্মথস্থ আদন গ্রহণ করিতে 

ইজিত করিলেন। আগন্তক বগিলেন; 

তৎ্পরে বৃদ্ধ শাসনকর্ত| ধীরে ধীরে 

জিজ্ঞাসা করিলেন «আপনি কোথা! 

হইতে জাসিতেছেন ?* কিনি আর 

একবার হত্তস্থ কাগজের দিকে ফিরির! 

দেখিলেন। 

' 'আগন্ধক কোন প্রতুত্বর না! করিয়! 

তাহার হযে একখণও্ড কাগজ গ্রদান 

করিলেন। 

খঘলবুকার্ক আপন হত্তস্থ কাগজকে 

তাড়াতাড়ি পার্থ কষুত্র প্রস্তর টেবেপে 
যাখিয়] আগস্তকদণড পত্র পাঠ করিলেন। 
তাহাতে অপরিছরাক্ষরে এট করেকছী 

বাক্য লিখিত ছিল £-- 
“আছাশর! 

- আমি মঙ্যকায়াগারে আবদ্ধ ছইয়াছি; 
ফোথায়গ কোন্ প্রদেশে তাহা বশিতে 

পারি পা। সাহুগ্রহে আমাকে শীদ্ 

উদ্ধায় করিবেন। এই পত্রবাহকের 

নিফটে সমত্য অবগত হইতে পাযিবেন। 

লোপসোয়েজ”* 

আলবুকাক শ্বেতশশ্রুল হুখমগ্ুল আগ. 

স্বকের দিকে ফিয়াইয! সই:খে জিজান। 

ফাস্তন, ১২৮৮1 | 
পাপা 

স্থারোদ্ধাটন শব শ্রবণমা আলর্ধ- করিলেন “পলি এ পত্রকি গ্রাকায়ে 
পাইলেন?” 

আগন্তক। “মহাশয়। সর্বনাশের কথা 

বলিব কি? ছনুযুরা তাহার সঙ্গে 

আমাফে শুদ্ধ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। | 
আমর! যখন জিজ্ঞাস! করিলাম “কেন | 

তোমর। আমাঙ্গিগকে বন্দী করিলে?” 

দশ্থযুপতি উত্তর করিল “তোমর। বিদেশী, 

তোমর] বিধন্থা, তোমর! কিজন্য আম. 
দের দেশের ধন সমুদায় অপহরণ করিক়। | 

লইয়। যাইতেছ ?” 
আমি তাহার কথায় বাধ! দিয়া 

জিজ্ঞাসা করিলাম “ভারতবর্ধেত আরও | 

অনেক বিদেশী, ও বিধর্খশ তোমাদের | 

ধন সমুদায় অপছরণ করিতেছে?” 

সে উত্তর করিল “1, ইহার] বিদেশী 

ও বিধন্ধণ বটে, কিন্তু ইছার1 যে সমুধধায় | 
ধন অপহরণ করিতেছে, তাহা! ভারত 

হইতে অন্য কোথায় যাইতেছে নাঁ। 
ইহার ভারতে থাকিয়া ভারতের ধন 
লইয়া ভ্ভারতকেই লাজাইতেছে। | 

তোমরা বিদেশী, তোষর1 ভারতের জঙ্গ | 

শুনা ভারিয়া সেই সমতা অলঙ্কারে | 

তোমাদের নিজ-দেশের অঙ্গ লাজাইতেছ। 

ইছাতে ভারতের কি লাত?--তোমিবা 

ভারতে আদিরা' ভায়তের সর্ধানাশ- | 

সাধনে চেষ্টা কাঁযিতেছ,*ভারতের 

বাণিজোর ক্ষতি কাঁরতেছ,-এখন | 
ভোমষাধিগকে হাতে পাইয়াছি। সে | 

সমুধায় ক্ষতিপূরণ না করিলে ছাড়িয়া | 
ছিব না /” ূ 

নত 

এ ৯৩৫ 
5৩৪ | টু শি.) 
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আল্বুকার্ক ক্রোথে কাঁপতে . লাগি- 

লেন /--্রুন্বগয়ে জিজ্ঞাসা করিগেন, 

“শিশাচেরা ক্ষতি খুরণের জন্য কি 
| চায়?” | রর 

আগন্তক বলিলেন, '“জামি বলিতেছি) 

আপনি শ্রবণ বকুন ১ আমিও জিত্তাম। 

করাতে সে ত্র করিল--“ আমাদের 

গোঁয়! আমাদের ছণ্ডে প্রতার্পণ করিয়। 

1 ভারতবর্ষ ছাড়িয়া! দাও,অখব! ছুট ক্রোর 
মজা দা ভারতের নহিত সখ্যতাবে 

| বাশিজা করিতে থাক; ভবিষাতে তোমা 

ূ পের আর কোন বিপদ আশঙ্কা থাকিবে 

র 

নাও ভোমরা ছুই জনেই মুকি লাভ 

করিবে )--নতুব। তোমাদের সমূহ 

বিপঙ্দ--.১ খগঞ্ধক এ পর্যন্ত বাকা 

। শেষ করিয়া! আলবুর্কাকের মুখের দিকে 

টার্চিলেন, ছেখিলেন বৃদ্ধ আলবুকীর্কের 

নয়ন হইতে অপ্পিস্ফ,লিঙ্গ বাছির ইই- 

তেছে, ভিনি সরোষে অধর দংশন 

| করিতেছেন । 

গণ কাল পরে বৃদ্ধ শাসলকর্ত। 
আগদ্ধককে জিজ্ঞাস! করিলেন “গ্রামার 

তবে ধে আপনাকে মুক্তি দিল ?* * 

আগন্তক । “আর্ার মুক্তির প্রতিতূপ্বয়প 
॥ মহাক্বা সোরেজকে রাখিয়া! আমাকে 

| দৌঞ্যকারো প্রেরণ ফারিগ। কি করিব, 
ভিষন ত আঃ অন্য উপায় ফেব 

| লাখ না» 
ূ 
পর 

ঠা হ 

+ 

. ্ঃ জজ ৪ ক চস সস্তা 

১৯৮ 005 ্ 
চা চিঠি তা রং নন] 

রং ] 

পপ 

€ইঞ 
হি »ন 

আলবুকার্ক এট বাব সছুপান্ মিদ্ধ-স: 
করিনা, শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ণ্ভাল--মাঁপনি সে স্থান পুনরায়! 
চিনিতে পারিবেন! লেস্থান এখান হইতে 

কত দূর ছি ও 

আগন্তক। « আপিবার সময়ে গে 

গানে বিশেষ করিয়া চিনির! আনিয়াছি। 

তান গুঞ্জারের উপকৃলে,এখান হইতে 

জলপখে ফাইলে বিশেষ স্থবিধ! ছুটবে ।” 

তিনি ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া আলবু- 
কার্কের সুখের দিকে চাটিয়া দীবে। 
ধীরে জিদ্রাল কনিলেন “প্রভু! এক্ষণে; 
কি সিদ্ধান্ত করিলেন? 

আল। পদিস্কান্ত আরকি? তাহার 

কতকগুল! অপষ্ভা পার্ধ ঠীয় ) দাত), 

করিয়া জীবন, ধায়ণ করে, যুদ্ধকৌশলে : 
সম্পূর্ণ অনভিজঞা। তাঠাদিগের ঘাঁকা? 
আবার গ্রাহা করিব কি? ছুই চারিটা, 

শা এল সপ ও পত্তন! 

ফামালেগ শঙ্খ গুনিলেই পর্ধত ছাড়িণ 

পলায়ন করিবে । আছি সেনাপষিক ; 

মটৈন্যে পে দেশে পাঠাইতেছি- 
জাছাজে করিয়া! গিয়া তাহঃদিগক্ে | 

আক্রঘণ' করিঠে ছইবে। আপনি: 
ভাছাদের সকলের নেত! হইরা নেই্থানে 
লইরা ঘাউন ।* - ও 

আগ। লে বিষয়ে আপনি গপ্প্র. 
নিশ্চিত থাকুন। কেবল আজ্জ। পাই 1 

1 প্াদিগগ ফোন বিধয়েই ভীত হয় মা. ৰ 



ছু 
শত ইহ 

এ 

ধর নং ] ৯৯২ ৃ 

ও থপ তাহ চারার ৪৮০ তারা এর সা ্র াা 

ৃ 
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কে তুমি স্থ্দরি! আজি ভাসিলে এ নগ্জনে ! ছির, ভিন্ন শক্ষ প্রাপু।  , 
নিদ্রিত হৃদয়ে মোর, | 1 লাকি ছেন ুখ-্বান ; 

জাগাঃলে তর ঘোর; দিনেকেয তরে ভুলি এ জীবন-সমবে (1 
7 লিঞ্চিলে অযৃ্-বারি মরুময় জীবনে? (১) | নিঞঝি তোমার তাই লকরুণ যুতি | 

নন ত কোথা” ভূমি এজসগত-মাঝারে 
টি নি আি উচ্চাসিত মন, 

স্া্রর সে সুখধাম, 
চি প্রেমানন্দে নিমগন ) 

যথখ। তম অধিষ্ঠান 2 | 

মধুময় দিবানিশি ও মাধুরি সঞ্চারে । (২) | জন্মান্তরে পুঅঃ বগা প্রিয়জন-মঙ্গতি 108) র 

বছ দিন'ত্রমিতেছি এ সংযারএভিতরে | শ্রমোহিনীমোহন দ্ধ । ; 

ফান্ধুন, ১২৮৮। 

জেতে তরি 

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিগ্ত সমালোচনা । ূ 

বিলাতি সতী, বা সতী এমিলী, 
প্রকাশক জীমহেন্্রণাথ মল্লিক, ক্যানিং 

| প্রেম,। 1” আনা। ক্ষোজিনাল এই 

গ্রন্থের নায়ক; এমিলী নারিকা। 

নায়কের গ্রতি এমিলীর প্রণয় সাধবী- 

] শ্রীজনেঃঠচিত । উহ! অভি সহজে ও সুন্দর- 

| রূপে চিত্রিত হুইয়াছে। ভাষাও মন্দ 

ৃ নছে। উপন্যাস খানি ১ খণ্ডে সমাপ্ত 

ইহা স্ত্রীলোকের লিখিত পুস্তক 

খানি ঈশান বাবু দ্বারা প্রকাশিত লেখা 

আছে, অথচ তাহাকেই আবার পুস্তক 

উৎ্সগগাকত হইয়াছে। ইহার কোন | 
কোন মত ও ভাব অপরিণত হইলে ও, ৰ 

কবিত1 গুলি মোলাম। রচনার লৌকুমা্ো 
পড়ি€ত “লুচাক বোধ হুক্গ। “চিতোর | 

মী” « ছোট মেয়ে” পদাছুটী জতি ৰ 

সুন্দর । ই . শা. করায় পাঠের আকাঙ্ষ। খাকিয়। 

। গিষ্বাছে। আশ! করি, অচিরে ইছার 

অবশিই ভাগ প্রকাশিত হইবে । ইউ- 

্োগীক কামিনীর এইরূপ ভর্তৃতক্ষি 
| খাস্ত ও যলোর়ম। 

. সতীবাসনা, প্রঈশানচন্র ও দ্বারা 
ৰ (৮০৫০০৪০১৪৫৫ .. 

বিচি... 9০৭ ৬ ইটা এরি ল বাদি 2 ৬৪ সখি 28-10-4258 

বামাবোধ, উনদকুষ। বসু এষ, এ, 

প্রণীত ।বস্থপ্রেস, 89, আনা মাত্র । ; 

অতি সহজ ভাবার গ্রস্থকর্ত! ইহাতে | 

সাধায়ণ বৈজ্ঞানিক তখঘটিত নাতি- 

্বীর্ঘপ্রন্তাধ গুলি গ্রকটন করিসাছেস; 

নীরদ হওয়ার ভয়ে, আমোরদার় ক, নর 
সি 

১ এ পর সপ সস ও 
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'কান্তন, ১ ১২৮৮ ন্ 

সপ 
শত 

জ্ঞানজম ক,চিন্তাগর্ত বিষরও সমাবেশিত, 

করিয়াছেন) গ্রন্থকার লিখিক়াছেন, 
| উহা স্ত্রীজাঁতির উন্নতির জন্য প্রদ্তত 

হইয়াছে; ত্বাহাভে তিনি রকূতকাধাও 

হইয়াছেন । অপিচ,আমাদের? সংস্কার__ 

ইহার বিবৃত তনেক ঘটনা! অনেক 

যুবকের ও অজ্ঞাত / হুতরাং তাহাদেকও 

উপকারে লাগিবে। নদারুফ। বাবুর 

হত্ত ছইতে ছুই একটা এরতিাপিক 

ভ্রান্তি নির্গত হটয়াছে দেখিয়া, চ্ষুন্ধ 

| হইলাম। ভ্রম এইঃ--(১)বঙগগদেশে “বর্ণ 

৷ থিভাগে” ১০৫ পৃষ্ঠার “আদিস্ুরের বংশ | মোচন জনা রাকসন্ধ্। যে বিজ্ঞানের 
লোপ হইলে, বৌদ্ধমতাবলম্বী পালবংশ  চর্জগ ভিন্ন শামাদেশ নিপতিত অনা উপার 

স্পা 

শপ শষ প্রবল হইয়। উঠে ।” এখানে পালবংশ 

| আদিশূরের পৃর্ববস্তী না বলিয়া পরধন্তা 
| বল! হুইয়াছে। 
| (২) দেবীর “ঘটক” না ছইয়। 

(দেবীবর «পণ্ডিত' কেন হইয়াছে, 

| বুঝিতে পারিলাম নঁ।। 

| ০ ব্রাঙ্গণগণের শ্রেনিবিভাগে খুব 

সৃপ্ম দু দেওয়া হয়নাই। মধাশ্রেণী, 

| সগ্রশী, উৎকল-শ্রেণী প্রন্টতি বশীয় 

ত্রাঙ্জণের তালিকার অস্ততূ্ত হয় নই । 

॥ প্রশ্তাবের অল্লায়তনই বোধ হয়, তাহার 
র কারগ। নন্দ বধুর ন্যাগ স্বাধীনচেতা 

| উদ্দারজদয় ব্যক্তি জেগ্রদর্শনে কুতিত 
|ছইবেন না। থে বাহ। “হউক, এ 
[ করটা ক্রটি বাদে ইহাতে অল্পের মধ্যে 
| এত নুতন নূন সংবাদ ও প্রীতিকর 
| বিষয় সন্গিবেশিত যে, গড়ে ইছ। ইতষ 

| শঙ্গেরই পুত্তক হুইয়াছে। প্রতি মালে 

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ও ঃ 

ইছার দৃষ্টান্তে শতকর। ১* খানি কমি র 

পুস্তক বাড়ির হটলে, বাঙাল! দেশেন | 

আনেক মন্্ল সাধিত হয়। 

রাজবর্পচারী নদগাবাবুর দৃষ্টান্তে চালিত | 
হইলে, বিস্তর চাকুরে বাক্তির উপক্কায় | 

হইবে এবং দেই লঙ্গে এ দেশের অবস্থাও 1 

উন্নত হইবে। ূ 

উপ পা পপ পপ এপ পপ 

পায়ে, তহছেশে আামাদের প্রক্যেকেরই 

০১টি স্পা সি শক টিপসপ্িসপি পপর বাতে্কাশ কপি পাপা তি শত 

৫২৭৭ 

উচ্চপদস্থ |. 

বিজ্ঞানদর্পণ, (মালিক পত্র ও || 
গমালোচন ) ১7৪ সংখ, প্প্রাণাননা | 

কবিভূষণ সম্পাদি 5) চিকিৎল। ভব্বপ্রেস্। | 

“ বিজ্ঞান দর্পণ " একটী বিশেষ অভাব 
তিন ০2৭45 

নাই।লেই নিউ্তানের প্রত পরিচালনার ূ 

নিমিত এই পাত্রর আগ্রহ। বাঙ্গালা 

ভাষায় পাশ্চাতা বিজ্ঞানের জস্র্মণ যতই 
নি্ষাশিত হটবে, তাত আমাদের ওুপ্ত 

দিন নিকটবর্তী হুয়া আলিবে। এই 
করণে 8 এট ১পত্রিকা খানিকে বিশেষ 

আনলোর সচিত গণ করিলাম। 

যদিও তিছু দিল পুর্বে « রতি « 

অনা এক খানি বৈজ্ঞানিক পুরিকা! 

গ্রক্কাশিত “্চটতেছিল বটে, কিন্ত বথেই 

উদৎ্পাহ-বিধহে উছাদের অআন্তিত্ব 

অচিরেই বিলুপু হয়? দে দোষ 
অনুটাতৃবর্শের নঙগে। পিল বর্গদেশীয়, 

লোঞের $দ'নের অধ্ভাধের দনা এরূপ 
ঘটিয়াছিল। সেই জন্য প্রকৃতি “ক, 
লতার” সহিত মিলিত হট্য়া্ে। 
যাহাতে এই, পর খানি স্যানী হতে 

ককের 

2 শিকার ভারা 

৬ 4০ ৮০০০০ 22০০ 

০ লিপি শি িতিপিকীশশী পপির স্পা স্প্পাপস৭103 

যাতে 

বলার 

০ ১ ৮ 

রিও এত্ত 

হি 

০ শাকাশি শি শ৩্ি শী উই তত 4০১২০ 
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চন) এ রা সি 

৫২৮ : অর্্যদর্পন  স্বায়ব, ১২. 
গীজনিরিট 

1 যথাবাধা আযান ্বীকার কর! হর্তব্চ। | কাত, মুগ্বৌধ প্রভৃতি শাবিকের মতে 
ইহার অবতারপিকার ভাষা উতৎকট (ক্রমান্বয়ে য, ব, র, ল হয়। কিন্ত 
এবং পত্র-গ্রচারের উদ্দেশ্য ' কতক | ব্যাড়ি, গালব ও প্মনাভের ' যে উহ! ৃ 

অস্পষ্ট । কেবল পূর্বগৌরবের কাহিনীতে | হয় না| তাহাবেরই মতে “ত্িকক+ | 

জাতীয় উদ্ধার সাধিত হবে না। সে] পদ সাধু ও শিঃ এ্রয়োগ বরং 'ত্ান্বক+ 

1 যাহা হউক) ইহার উপক্রষণিকা, নম- | পদ তাহাদের সম্মত লছে। 

মংদ্ান “€ 9600৪)? জাতিহত, | €২) ভাগুরির মতে ধাতুর সহিত যোগ ূ 

ফুলের কথা, মনোযোগ, চার্জান্ রবাঁট | হইলে, "অব? ও কপি, উপনর্গতয়ের 

ডার্টইন্ প্রভৃতি প্রস্তাব গুলি চিন্তাগর্ভ | অকারের লোপ হয়। মুগ্তবোধ মতে 
ও শিক্ষাগ্রদ তত্বে পূর্ণ । 'উপক্রমণিকয়' | বিকলে লোপ হয়। কিন্ত পাণিনিক্। 

বিজ্ঞান আবিঞ্ধি যার নাতিবৃহৎ ইতিবন্তটা | মতে ফোটেই লোপ হুইবে না । মন্ধাকবি 

| চিত্তাকর্ষক ও সমাজের উপকারক | কালিদান ভাগুরির অন্ভসরণ ফরিয়। 

[হইবে । "ফুলের কথার + লেখক এমনই | “স্প্ৰগাহ্য শ্হিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদ ৩2” 

ৰ ভঙ্গীতে বিষয়টীর অবতারণা করিয়াছেন | কুষারসন্তব কাব্যে “বগাহা পদ” গ্রয়োগ ! 
. গ্বে পড়িতে আর্ত করিয়! অনেক দুর | করিয়াছেন। র 
পর্যন্ত যথার্থ ভাব বুঝ! যায় না) | (৩) পাণিনির মতে ওড়ৎ পদ্গের | 
কিন্তু তৎপরে ইহাতে এক নূন ধবণে | স্থানে মুগ্ধবোধে ওড়জৎ পদ হয়। 
।'বিজ্ঞান-সংক্রাস্ত প্রবন্ধ বিবৃত হইয়াছে । | (8) সুগ্ধবোধের সহিত পাশিনিএ বিস্তর 
1 « সুনোযোগ ৮ নামক ও্বদ্ধের চিন্তা | মতভেদ । তাহা 'দেখাইতে গেণে, 

| সকল অনেক স্থলে গঅসন্বন্ধ ল্গল। ভার ূ  এক স্থদীর্ঘ স্বতদ্্র প্রস্তাব হইয়! উঠে), 
 উইনের জীক্নবৃন্ধ উচ্ছ,সিত হাদয়ে পাঠ! লমাষ, কারক, শ্ত্রীতা, তদ্ধিত এবং 

(রিযাছি। কিন্তু ইহ] নিতান্ত সংক্ষিপ্ত । | এমন কি, শ্ব্ব-প্রকরণেও বোপদেরের | 

৫ জারধ্যজাতির ব্যাকরণ শান, গ্রত্থাবের । | লহিত্ব গাশ্িনির মত বৈলক্ষণা আছে, 

4 পাশিনির পর বত ব্যাকরণ শাহ | সিদ্ধান্তকৌমুধীর  অভ্ভাব-বিষয়ে | 
1 হইয়াছে, .কাহারতই পাণিনির হুত্রের | লেখক বাহ) বাছা! বনিয়াছেন, তাহার 
1 খিপরীত, পদ মাই।+ এ বাকাটা কি র আঁ্কাংশের ঝনুৎধুদন করি। তাহার 
না স্ডা? ৪. « সহিত ঝোপদেবেরও* প্রশংলা করি? | (৯ পুর্বপদ্ে ই ঈ। উ উদ দ্ধ জব ৯, কিন্ত, ভিনি যত দুর গিয়ান্ছেন। তত দুর 

ু 

৬ 

শিপ ৮ 

০ ০০্স্প 

প্স্পলশর 

রঃ লী 

£ যা. য্ধি থাকে এবং পর পদে অসঘান স্বর” অগ্রসর হইতে পারি ন।। তাবে বোপ |. 
৮ খাকে, তবে বাকরপাচার্ধয পাশিদি | দেবের পূর্বাচাঞ্চগণের কটি উদ্বেখ | 
ছ. গৃশিনির পরবর্তী সং্ষিদায, নির্ভাক' লৎবাহদ এবং শিশ্বহকর |. 
শন পিআর ও। কতই এ লাউ ও পপ শী শিপন এ সম স্পিন তি তি টা পা কহিল, ০. ০.৬, ১১১৯০ এন 8 হি 28০2০ $ 



০. সপ না বি পা এপ পল এ 

চি তাত সংক্ষিগ্ঠ রমালোচন। । গু $ঁ ৬. ) 

ৰ | সু্ধিযান। সকলের শিক্ষ2ুহ বিবয়। |প্লেবেজে বাবু কালে আাণে। অতি ই 

ইশ কি ও ক ৫ সস 

| ব্বহারোপযোগ্বী ভ্রব্য কত প্রস্তুত 

| করিৰার প্রণালী যে লমস্ত বৈজ্ঞানিক 
| তত্ত্বের উপরে নির্ভর করে, আমর] সেই 

শসা জি 

টি... টা সপ ১১ 

 কাদনি স্তর বিনাইদা জেোষঠ। ভগিনী দেখা যার | শীত সকল প্রুতিনুখক। 

সম পি পপ 

ষাইতে পারে এমন কাব্য এক্ষণে | লিখিয়া ফেলিলেন। গ্রস্থগুণির অবরীব 
শি টক 

তেেছে। কিন্ত, উপ্চিগা সে শ্রেণীর ূ সামান] নঙে, ইহাই প্ররণেতার পরী 

২৬ জা সপ শে স্পা 

| 

যে সকল বিষর গ্রহণ করিয়াছেন) মেঘেতে বিজলী বা হরিশ্চ্জ-- ৰ 

« প্রকৃতির নাক ইহাতে বৈজ্ঞানিক | ভাবের খেলা দেখ|ইতে পারিবেন । 

সংখা কম সমাচাবপত্জ হইতে মুক্রত | প্রণয়পারিজাত খা মম্মখমংনা- 
হওয়ায় ভাজই হইতেক্ে। রষা, উ্যাহরণ প্রথেতৃপ্রণীত, টেড.স, 

যাক) হউক, বিজ্ঞানমর্পণ আপাঠতঃ | এসোশিয়েশন প্রেস ।* আন1। 

আমরা এখন মে বরকল শবষর 

ক্ালোচন। অধিক চাই না। রাধারণ 
শ্ীরাধানাথ মি প্রণীত, কর়প্রেস,, মুলা | 
।* আন1। ই 

'প্রথয়পারিজাত' সেক্ষপীয়য়ের পটাতে ৃ 

2৪৪৮ নামক নাটকের ছায়া! লই! | 

রচিত। গ্রন্থের গুপ এই থে ইহার 

গীতিকাগুলিন' কোমল ভাবপূর্ণ এবং | 
মবল ভাবা-গ্রথিত। সমগ্র পুণ্তকেছ | 
রচন। সাধারণতঃ জদয়গ্রাছিণী। | 

উর্শিল। কাব্য, ্ ীদেবেন্বদাথ মেন- | হরিচ্চন্্র অখাকিক। হ্থ গ্রাতীন হইলেও | 
প্রণীত) ট্টযান্ছোপ প্রেস্,মূলা।* আনা | তাহার বর্ণনে রাধান।গ বাঝু কবজ | 

রামচন্জ, লক্ষ্মণ ৪ পীতাঁর বনবাস- | প্রকাশ করিগ়াছেন। রোছিতাখ্খের | 
কালে উন্মিলা স্বা'ম-বিরছে ছন্দোবন্ধে বচন-বিনাসে যথার্থ ত্বাডাবিক সান | 

সমস্ক বিজ্ঞানের চচ্চ! অধিক পরিমাথে ূ 

চাই। আমর! আশ করি, বিজ্ঞান. 

দর্পণ সেই দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিবেন। 
পাপা 

দীতভাকে যে পত্র লিখিতেছেন, তাছাতে | খবং পুহ্যা্র সর্ব্বহর্ঈী সরলতা ৪ কোন” | 

করিত্বের বিলক্ষণ স্ফরণ আছে। | লতার ছণব নান্ধে, এ জনা উহার গণ ও 

উন্বিলার শোকসঙ্গীতের কলপন] চিনচমৎ- | গুরুত্ব বাড়িাছে। দেখিতে ছ্বেখিতে | 

কাত্রিপী। ছুকবিভ1 বলির] গণ্য স্চর1 | গ্রন্থকার অনেকগুলি কষুদ্রায়চন পুতিক1 | 

বদছেশে জতি অল্প পরিমাণেই জন্মি” | স্ব হউক, ক্যাতাস্তারক গুগ জিদ্ 

গেদ্বরের কাব্য নছে। উর্দিলার পত্র | কখা। ক 
পড়তে গেলে; কবির সঙ্গে রি সাহিত্য সংগ্রহস্য ব্যাখা, 

কেন এক. মতের একছি।-স"কেমন এক ূ ২য় খণ্ড, ছকালীরর বেদাসবাগীশ। 
বিষাদমছ সহাজুভতি জন্মে । দ্ামাদের | ব্যাখ্যাত। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূলা ১৭ টাক1। 

হতে কবির 9৮ তাঙার কারণ। চি আংগং যঙয যব লস্ীণঃ” | 
তি পিন এশা পাশে সপ গর সম এ পা পপ ০ ০৭:১১ সা নে রঃ 

ণ রি দি 

শপ শাপিপাশাপাশাগ পিপাসা শা পন পাারমারপ্ররতার আর্ক স্পা ৮২74 225৯ সিন 



৫৩৪ 

বাগানে যাগার ছুই দিক জল, তাহাকে 

ৃ সংস্ুতে “দ্বীপ” বলিত। কিন্ধ বেদাঝ্ 

| বাগীশের স্বৌ চ ত্বৌ-দ্বৌ (এক শেষ- 
সস পমাস), তয়োঃদ্বায়াঃ/দ্বায়োঃ আপ: 

ৰ নর যঝ্েতি বা (গছীপ'ঠ ) বাখ্যাগুণে 

এবং উহ ব্যাঞ্চরণের নিয়মের ও থিরোবী 

॥ হুইল না। 

] গতবারের আর্ধাদরর্নে এট পুলকের | 

| 1 প্রথম খওর সমা।লাচনে মদ্রাক্ছর- গ্রমাদ | 

না আমাদের এই অস্িমগ্্র সৌন্দর্য, 

হানি ঘাটিয়াভিপ। সেযাহাচইক,আমরা 

[| ধরূপ উদ্ভাবনের ভূয়ষ্ঠ প্রসংসা না 
করিয়া) থাকিতে পারি না। কিন্তু 

বাখাকারকেব নিকটে এই কণা জানিতে 

চাই যে, সংগ্রহকার যুগ রজন্ী- 

' ক্ষান্তের যে গ্রাপস্থর টীক) করা হটয়ানে, 

তাহার বাকরণাশুদ্ধ, অঙ্ল তি, ভ্রু * 

অমন্পূর্ণতা গুলি ম্প্উ করিয়া কেন 
উল্লেখ ধরেন নাই 1? গুপ্রবাবৃুকেও 

জিজ্ঞাম1! করি, “সাধিতুং” শুদ্ধ না 

'লাখয়িতূং শুদ্ধ ? রজনী বাবু'বালকমের 

জানোংমষের জন্য সৌক্ষ। 
বাহাছরি দেখাইপুত গিয়। অতি সামানা 

ও সছজ বিষয়েও তুল করিয়াছেন 
ৃ যাদের অতি পরিণত জ্রান,হাছায়াই 

:লাধ ধাড়ৃতুন সাধিতুম. লেখে । টে 
|: সাধরতি হয় তাহারা এ কথার লংখাদ 
গাধে না। এমভি “কিডর? স্থানে 

সপ ৯ স্পিন রাজত্ব সস সর 

শা ্ 

 চডদ্িকে জলবিশিষ্ট স্থল ব্বীপা-বর্্মান ! ইংরাজী ভাগ সংস্কৃত কালেজের বাবু 

 ভৌগেলিকদিগের এই মত্ত বদ্চায় হল ক্ষেপ্রমোছন দাস এম) এ 

সস শা এ 

ৰ অ!মকেছে। মহপীন জাতিতে মুসলমান 

বিধান করি] হইলেও) ধশ্মাবিষয়ে গেঁড়ামি করিতেন 

কত 'কতম ছলে কর ৪ ছিলেন। ও ছ্গ 

ফান্তন, ১২৮৮1 | 

সেনেটের ছিিকেটের মভাগণ বিধ্যা- | 
সাগর খস্ুপাঠ য়ভাগ উঠাটয়! 
এক্ষণে তি উপাদের রত্বগর্ত পুস্তক | 

প'ঠ রূপে নির্বাচিত করিয়াছ্ছেন 11” 

সাহিতাসইগ্রক্কের ব্যাধা! পুস্তকের | 

এ, কর্তৃক ভাষা- 

স্ততীক়্ত হঃয়াছে। উদ ইংরাজি ও 

বঙ্গান্থবাদ এবং বাখা। উৎকৃষ্ট হইয়াছে । 

মহম্মদ মহসীনের জীবনচরিত, 
 প্রমথনাথ মিত্র প্রণীত, লাধারণী যন, | 

মূল্য ।* আনা। এক্ষণে প্রমণনাথ মিত্র | 
নামে ভিন বাক্কি বঙ্গ-সাহিতাক্ষেতরে 

বন্ধনান। 'এক কন ন্যার়তবের গ্রস্থকার।' 

গড়পার-শিব।সী অনা এক বাকি নাটক- র 

কার এবং তৃহীয়, বর্তমান গ্রন্থের রচক। ! 

হঙম'ন হুগলী কলেজ হাঞ্জি মহম্মদ: 

মহপীনের প্রদত্ত অর্থ হইতে স্থাপিত): 

ফুতরাং *হুলীন সাক্ষছি সম্বন্ধে না হউন, 

পরোক্ষে হুগগী' কালেজের এক গ্রকার | 
স্বাপয়িতা। কারণ, তাহারই অর্থ হইতে | 

উহার থরচ পত্র নির্বাহিত হইয়!। 

না। অধিক কি, তিনি" মহম্মদীয় | 
। মম্প্রদধায়ের প্রধান চিহ্ন শ্শ্রু পধাপ্তগ | 

রক্ষা করেন নাইপ ইহা ত হইল, | 

বাক ভাবের কথা। আন্তরিক ভাব 

আরো সুপ; এবং তাহাতেই বুঝ! ধার, 

তিনি এক ঝিশ্বপ্রেমিক উদ্ধার পুরুষ | 

বেণী ৪ ভা অবিবাণীযা 



 ফাস্তুন, ১২৮৮। 

অ'জও তীহায় দানের গুণোতকীর্তন 

করিয়া থােন। এবস্তভ মহাপূরুষের 

জীবনূকাহি"ী ষে গ্রঙ্থে বিবৃচ। তাহা 

কি হিন্দু; কি তৃষ্টান, কিএ্ইছদি9কি 

শিখ মরল জাতীয় লোকেরই পাঠা, 

৷ এ কথা কাহাকেও বণিয়া দিতে হইবে 

1 না। মুনলমানগণ যে ইহা পাঠ করি- 

বেনঃতাহার উদ্ভেখ অপ্রয়োজনীয় বিগত 

( ১৮৮* খৃষ্টাকের ৯ই এপ্রিলে হুথলী ইনস্রি- 

চিউটে হুগলীব জজ মাধালতের হ্ুযোগা 

৷ উকিল শ্ীযুত মহেত্্র্্র মিত্র এম এ 

| বি এল, ইংরাজীতে যে বক্তা কথেন। 

র আমাদের সম্মুখবন্ডী মমালোচা বর্ধমান 
(মাঃ তাছারই ভাবাকর্ষণে 

। লিখিত । প্রমথ বাবু নির্দেশ করিয়া 

না দিলে, ইহা অস্ুবাদ বলির! গ্রতীতি 

কর! ছুর্ঘট হইত। 

এই ক্ষুদ্র পুগ্ধক মধ্যে হুগলীর পুর্বব হন 

অবস্থংর সংক্ষিপ্ত পুরাঃবুত যো ত আছে, 

তাহাতে অনেক অভিনব রহসে।র 

| উদ্কেদ হয়। তবে ইহার প্রধান দোষ, 

চররিব্রভাগের অপূর্ণত| এবং য€সী€নর 

অন্ম-সন্থত্ষে অনিশ্চিতি। এটী বক্তা 

বা আন্থবাদকের দোষে হয় নাই--.. 

বাঙ্গালা ভাগধোষে ঘটক়াছে। যে 

উদ্দেশ্যে এই জীবনচরিত খানি প্রচারিত 

হইয়াছেঃ প্রমথ বাবু ভাঙাতে পুর্ণকম 

হইলে, দ্আমাদের আনন্দের পরিসীমা 

| থাকিবে না। 

রর ূ কায়ন্ছ-পুরাণ (প্রথম ও দ্বিতীয় 

্ ০৯৮ উস উপ 

দির মহালোজন | 
না] তিক এহরা সচ:৭৮৯ ওরা ওত 

রঙ ০০০ সিটি উটউউিউিসিসিউউিসিরকিি চি ১০ আজ 

ঝা" 

৫৩১ | 

ভাগ ) জশশিতৃধণ নন্দী প্রণীত) | া 
তবানীপুর। ৃ 

পুরাণ বলিলেই বেদব্যাস বিরত || 

পঞ্চলক্ষণবিশিষ্ট গ্রন্বকে বুঝা । কিন্ত 

এ সে পুরাণ নয়। কায়স্থজাতিব 

মার্দি অনুসন্ধান করা পুরাগকারের 

উদ্দেশ নহে,-কেবল পে উদ্দেশ হছটলে, র 

গ্রশ্থধানি উপােয় সামগ্রী হনগ্। ৰ 

গ্রন্থকার কারস্থ অপেক্ষা উনকজাতি | 

সমুদ্থকে অবনত করি) কায়ন্মজাতির | 

এক অপুর্ধ ক্ষরিযত্ব (প্রতিপক্স | 

করিতে চেষ্টা কবিয়া প্রথম ভাগে 

পৃষ্ঠ ও [দ্বধীষষ ভাগে 

পৃষ্টা গ্রন্থ বিখিয়াড়েন। তত্ব।তীত উ্ভ7 

ভাগের ভূমিকা, পরিশিষ্ট গ্রড়তিতেঃ 
এক খানি ক্ষর্র পুগ্তক হয়। কেবল 

বিতখা উদ্দেশে এত বড় বড় দুই খএ্ 

পুস্থক লেখায় এস্থদাবের অনাধারণ | 

অন্ুবাগেক পরাকাষ্ঠা বলতে হইবে। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধধাবিবাহ উপলক্ষে ূ 

দীর্ঘ দীর্ঘ পুস্তক লিখিয়া বঙ্গে চিংস্মরণীয়| 

| 
| 

১৫৬ ৩৩৪ 

হরমাছেন, তাহার উদ্দেশ্োের সঞ্িত এ 

্রন্থকারের উদ্দেশোর খ্র্গ মর্তয প্রতেদ | | 

কারস্থ ওঙ্গত্রিয় এক ও অভি গুস্থকার ] 

তাছ। প্রতিপন্ন করিবার পক্ষেই কারস | 

শব্দের অর্থ স্থলে বন্ধনী দ্বার! রি 

লেখা অলমীতীন হইরাছে। দু [নম শষ 

ধাহাদের গৌরবনচক উপাধি, হারের 
বংশীয়ের এ কথ! বল! নিতান্ত 
অধুক্তি ।. ৮৫ 
স্যার রাজ! রাধাকানত ঘেবের সষয়েও ৃ 



স্পা সক্খা রি 

০ 

ফু ৯ ্শসপপরজ্দ 

০৩ স্মে টি ৯ ক ৯ ৮০ সি রা নি 

০১২ িশিশ্ীশীশীশীশীশিশীশি১ ২ নে না নি; 

২ সস পাপিয়া 

১১০১১১১১১১৩ 

পিলার সত. পল পা তির তে পি সপ অপি এপ সান পিট 

জাতিবন্দনীযর় দা ছিল,-তিনি 

ছিঙ্দুধর্শে বঙ্বাস কবিতেন, এবং কারস্ছ 

দাস শবাভাগী বলিয়। তাহার বিশাল 

ছিল।-্স্তরাং “পবিত্র” (পৈশ্র) 

গ্রহণ করিয়া ঠিল্ুুশান্ত্ের অমধ্য।দ। 

করিতে তিনি কুঠিচ কষইরাছিলেন। 

ধাঙারা প্রারুচ হিন্দু, তাভারা আজও 

এক্প আড়খ্বরে জাতিকে কলঙ্কিত 

করিতে চাছেন না। 

তিনি অভীষ্ট সাধনোদেশে ততশ্তরকে 

বেদ অপেক্ষ। গ্রামাপ্য স্থির কা্রয়াছেন। 

যেকবিষপুরাণের তিন খানি পুত্রের 

কা নাই, তাহাই আশ্রর করিয়া- 

'ছেন,-"এরপ ডঙেশো গ্রন্থকার সময. 

পাত না ঞরিয়াযদি কোন ভাল উদ্দেশে। 

চিন্তা করিতেন, তাহ] হলে আজ 

সাধারণের কত ধন্যবাদ পাটন্ডেন! 

কায়স্থ, শুর্ধাপেক্ষাৎ উন ত,»-কা য় 

| পুরাণকার যর্দ খাহাই শ্রমাণ করিতে 

| চেষ্টত হইঙেন, 

| হইত। 

তবে সুফল লাত 

যে জাতি উদপ্নত, তীহারাই 

চির্গিন শাস্ত্রীয় চর্চা করিয়াছেন। ব্রাহ্ষণ 

সড়র্ঝাপ্নত ছিলেন বলিয়।, ব্রান্ণই সর্ব 

শাস্ত্রের বর্ডা,বৈধা তাহার নিয়েই গধ্যাবধি 
আসন .পাইয়] থাকে, তাহাদের জীবন, 

শস্তর্চায় রহিয়াছে । আধুনিক কারস 

যদি ক্ষত্রিয় হইবে) তবে ধখন হিম্দু- 

 ধশ্থের প্রাবলা ছিল, তখন কারখ জাতি 

আধ্যদশন। 

: শাস্চর্চার 

সংস্কৃত শাস্ত্রে 

ফ'ক্ণ, ১২৮৮ । 

বিদুধ ভিলেন কেন? 

উনবিংশ শতাবীর শেষ ভাগেই কাযস্ব 

আন্দোলন ফরিশ্তে 
অধিকারী হইয়াছেন। 

গ্রন্থকার, সাহার] গান উপাধিষ্্বীকার 

করেম,' তাহাদিগকে অসভ্য বলিছা- 

ছেন। তাঁহার মতে উহা" বি এ” 

রস উপাধির ম্যায়) স্বতররাং নিজের 

পাসর স্বীকার কর] উচিচ হয় না। অথচ 

নিজে উপহার-স্থলে)গণত, লিখিয়া ও শির 

থাবিতে পারেন নাই, শেষে “দাস” 

লিখিয়াছেন। শ্মার এক কথা,-. 

তাহা্ধের জেন ঘাস উপাধি না হইল;কিস্ু 

কাক্স্থ রমণীর দাসী গ্রন্ধোগকেন? | 

ক্ষ্্রীয় রমণী কি দালী লিিয়1 থাকে, | 

ব1 করিনা কাণ্ডের সন্বয়ের সময়ে নিজের | 
নামের শেষে দাপী যোগ করে?| 
এ লম্বদ্বে এক ম্বন্ত্র সন্দর্ড লিখিবার | 

ইচ্ছা রছিল। 8 
তাছার ভাষার বিশেষ ঘ্বোষ নাই। | 

তর্কেরও কতক শক্ত আছে। কিন্ধ; 

তছ! সদিদ্ধান্ত-সন্মত হৃতর্ক নছে। ৰ 

লেখকের অনেক গবেধণারও পরিচয় | 

পাওয়া যার,অনেক নৃভন তত্বের ও উদ্ভাবন ূ 
করিয়াছেন, যপি পুস্তক খানি সস্তাব | 

ও সহ্দেশ্ত পু হইত, তাহা হইলে | 

ইঞ্ার এক এক খানি উত্তম পুস্তক বলিয়া | 

গণা হইতে পারিভ! 



চৈজ্জ) ১২৮৮। 
জবা 

আত্বোৎসর্গ। 
জন্ হাউয়ার্ড। 
(ধুর্বধারেব পর ) 

গত বারের নির্দেশমতে আমরা মছা।- 

পুরুষ হাউয়ার্ডের জীবনের ছুই চারিটী 

কথা বলিতেছি। 

১৭২৬ ত্রীষ্টাকে জন. ছাউয়ার্ড ছ্যাকৃনে 

নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার 

পিতা এক জন বাধসারী লোক ছিলেন 

এবং বাবসা দ্বারা হথে্ সম্পত্তি করিয়া. 

ছিলেন । তিনি পুত্রকেও বাবসার 

শিখাইবার জনাএক কারখানায় শিক্ষা- 

নবীশ রাধিলেন। দেই সমদ্নেউ তাহার 

মুদ্া হইল। মূড়াকালে তাহার বিপুল 

সম্পত্তি তিনি উইল. দ্বারা আপনার 

পুত্র ও কন্যাকে দিয়া গেলেন। কিন্তু 

বন্োবব্ত করিয়া গেলেন যে, পুশ্রের 

২৫ বৎসর বন্ধস না হইলে, তিনি প্রাপ্ত- 
বয়ন বলির! বিবেচিত হইবেন ল1। 

পিতার মৃতার পরে ছাউয়ার্ড শিক্ষানবীশি 

ছাড়িয়া নিলেন। কারণ, বাবসা তাছার 

ভাল লাগিল না। ছাড়িয়! দিয়া তিনি 

ষ্টোক নিউইংটনের ক্রাইই ভ্ীটে একটা ূ 

নিরা্য় হট্টরা উঠিলেন। ভিনি 
কুতজ্ তার চিহ্ছপ্বরূণ তাহার পাপিগ্রছালে 

সম্মত হট্টলেন। বিধক! বমপী ঠাছা 

অপেক্ষা প্রায় ২৪।২৫ বৎসরের বড়। 

এই জনা তিনি অনেক আপত্ি করি” 

লেন। কিন্ত হাউয়ার্ড সে আপতি গ্রাছা 

না করিয়। 'গোপনে তাঙাকে বিবাহ 

করিলেন। ১৭৫২ থৃষ্টাবে এই বিষাহ 

হয়। কিন্তু তিনি অধিক দিন এই. 

পতিপরায়ণা রমণীর শ্ুত্রয। তোগ 

কহিতে পারেন নাই । কারণ, তিন 

বৎসরের মধ্যেই তিনি বিপত্ীক হন। 
১৭৫৫ শ্রীষ্টাবের ১*উ নবেদ্বর য়া: 

'বৎসর-বয়সে* তাছার পরীর মৃত্যু হয়।: 
তাছারা 'এই তির্ন বৎসর অতি সুখে, 
কাটাইয়া ছিলেন । পর্ধীন মৃতাতে 

গাটয়ার্ড অতিশর শোকাকুল হইীলেন। 
পর বৎসরে (১৭৫৬ খৃঃ) তিনি এক 

থানি পটুগীক্গ জাহাজে করিয়] লিন'ৰমে, 
যাইতেছচিলেন । এক খান ফরালি. 

সী পা পপ ৫৮ 

4 
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! 
] 

৮০ 

বাসা লইয্লেন। তাহার শরীর ও সময়ে | জাহাজ পপিমধ্ে তাঁচাদিগকে প্রেধায় : 

বড় অন্ুষ্থ ভিল। সার! লাডেন,নামক | করিল। ফরাসি? কায়াশায়ের দুর্বিষহ : 

এক প্রবীণ বিধবা! রষণী সেই বাপা- 

বাড়ীর মালেক ছিলেন। তিনি প্রাপ- | 
পণে হাউয়ার্ডের ওস্রাবা করিতে লাগি 

লেন |, 
আপি? ৮02 শিস এ 

ফাউন্বার্ড অচিরকাস- যধো, 

যন্ত্রণা নিজে অনুভব করিরা তিনি: 

কারাগার-সংস্কারে জীবন উৎপর্ণ করিতে, 

কতলনর হইলেন। ছুই দিন নিরধু 
উপ্রাসী অবস্থার তাহারা তেষ্ট নগরের | 



1৫৩৪ ॥ 
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ছর্গে নী হ হুঠলেন। মেখানে ঠিনি | 

ছয় রানি শুক খড় উপরে পড়ি! 

রছিলেন। মর্টেকম, কাংউটক্ন, ব্রেট, 
মার্লেকম ৪ ফুইনানূ প্রড়তি নগারের 

কারাগারে অনেক ঠংরাজ বন্দী ছিল। 

তাাদিগের সহিত তঠীভার লেখালিখি 

চপিতে লাগিল । তিনি বিখিধ প্রমাণ 

গাইলেন বে, উংরাক্ বন্দীদিগের পন্তি 

ফরামীরা অতি নশংম বাহার রিয়া 

থাকে । এট নুশস বাবগারে কহশত 

ইংরাঞজজ বন্দী সমন-মঙ্গনে প্রেরিত 

হইয়াছে । পাঠক এই ফাললেঠ মড়- 

তথ) অন্ুনান করিতে পারিবেন যে, 

ডূইনানে একটা গর্ভে এক ধিনে ছত্রিশ 

জন ইংংজ বন্দীকে প্রোথিত করা হয়। 
ছাউয়ার্ডের কোমল হদয় ইহাতে 

বিগলিত হইল। ঠিনি ইংলগ্ডে আলিয়া 

এই সকল কথ] জানালে, ব্রিটিশ গবর্ণ- 

সপ পপ আন্রী  কা শি 

রে 

সুপ্ত»... পপ পপ 

পাস স্ম্পাশ বাসি পাশপাশি 

ণ 

৯ 

| মেপ্ট ফরাপি গবর্ণমেন্টকে তত্লনা, 

| করির! চিঠি লিখিলেন ॥ তাহাতে 

ূ ফরামি গব্ণমেণ্ট লজ্জিত হইয়া উংরাজ- 

ৃ বন্দীদিথকে ছাডিয়। দ্িলেন। 

| তাহার পরে তিনি ইতালীর জেল সকল 

[পরিদর্শ কবিতে ইত।লী যাত্রা করি- 

|'লেন। ইতালী হইতে প্রতাগত হইর! 

তিনি আবার বিবাহ করিচুিপন। এই 

স্রণী একটা পু সন্তান গ্রসব করিব! 

্তিকাগারে প্রাণভ্যাগ করিলেন। 

'সন্বানটাও কালে উদ্মাদ,রোগগ্রস্ত হইল। 
ছাউয়ার্ড ভগ্ন মনে বেড্ফোর্ড নগরের 

অনন্ত তদীয় অধিষাযীতে গমন 

আধ্দর্শন । 
৬ চ। শি গজ আপস পিউ আন আস অপ শপ ধা পপি বর | পা ০ পাপ আশ. 

ূ মাহায্সা বিশেষরূপে প্রচারিত হয়। 

এই জরের হত্যে বিড রি অনেক 

চৈত্র, ১২৮৮। 
০ চাচা, ০৬০০ সপ ৬. ৪ রা পাস ওর এ স্পা এর 

রিপন | লট বানের তাহার জীবনে পা পর পাল 

১৭৭৩ ত্রীষ্টাবে তিনি বেডফোর্ডী কাউ- | 

টির সেরিফ্পদে অভিষিঞ্ত ছন। বেড.-! 

ফোষ্ডের কারাগার সকল ও কারাবাস- 

গণের অবস্থ। তাহার চি৪কে আকুষ্ট 

করে। তাহার প্রথমে বোধ হইয়াছিল: 

যেঃবেড ফোর্ডেব জেল সকলের মত অঘন্ত | 

ও নৃশংস জেল বুঝ ত্রিটনে আর, 

কুআজাপি নাই । এই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ 

হইবার নয তিনি ঈতলগ্ী, গ্কটলণ্ড ও 

শায়র্ল:গুর জেল কল পরিদর্শন করিয়] 

বেড়াঈলেন। ঘতই অনুসন্ধান করিতে 

লাগিলেন, ততই মলন্দ্রতেদী ঘটন1 সকল ূ 

বিদিত হ+তে লাগিলেন । তিনি স্বচক্ষে 

পেখিলেন; সুতরাং তাহার প্রভীতি 

জল্সিল যে, ব্রিউনের জেল সকল নিলজ্জ- 

তার গহ্ব? ও পাপের অগ্রিকুণ্ড।। যাহার! 

জেলে যায়, গুদ্ধ তাহাদিগেরই শরীর ও 

নীতি কলুধিত হয়, এরূপ নহে) কিন্তু 

তাারা, বাহির হুইয়! আপিয়! সমজ- 

মধ্যে সেই শারীরিক ও নৈতিক পীড়। । 

হতাঁমত করে। হাউয়ার্ড পালেষেন্টকে 

এই বিষয় বিদিত করিলেন । পার্লেমেন্ট : 

তাহার ছ্বাক্ষয সু করিয়া, চাহাক 

ধনাবাদ ্বিলেন। 
এই সকল জেলে ততকালে এক 

রকম সংক্রামক জরের অতিশয় প্রাছু- 

ভাবছিল। ইহাকে কারাজর বলিত। 

ঘাতকের হস্তে যত কয়েদী ন। মরিত। 

০ শা” পা অপ জাল পপ পর ও ৯ পা ৬৯০৭ টপ 

০ আপ এ 

ইত ও এ পপ লু স৮১০৫৭-০  স 



আক্মোংসর্গ। চৈস্ত্র, ১২৯৮৮.। 
আন আচ নাগিন ১০০০ 

অধিক লোক মরিত। গুদ্ধ করেদী |ন্িন্তর এই জার্ষো নিযুক্ত । তাহার | 
। নয়--জজ, মাজিষ্টেটও ভুরী, সাক্ষী; ও উদ্দীপনায় গবর্ণমেণ্ট 9 উত্তেজিত হলেন: 

 ভ্েপদারেচগো-ধ-হারা কাধাগতিকে | তাহার" হস্তে গবর্ণমেন্ট জেল-সংস্কারের | 
। কয়েীর নিকটবর্তী হতেন, এই | ভার অর্পণ করিলেন । তাহার অভীষ্ট | 

৷ সংক্রামক জরে আক্রান্ত কটরা অঞ্কালে | কিয়ৎপরিমাণে দুসিদ্ধ ছটল। তাহার | 
। কালকবলে পঠিত চউতেন। তিনি আরও | তত্বাবধানে অনেকগুলি কারাগার ৃ 

( দেখিলেন-্দাওয়ানী ও ফৌজন্চারী | ভাঙ্গিয়া নূন গ্রথলীন্চে গঠিত হইল । | 

| জেল একত্র মিশিয়া আছে। গপরাধা ও | অ(নক গুলিতে কারাবাসিঠাণের আচারের | 

ূ খপী এক গ্রথর শাসনের অধীনে রহি- হৃবাবস্থা করা হল প্রতোক জু ৰ 

| য়াছে। দোখলেন, যাহারা আপীলে কুঠরীতে বাইবেল রাখা হইল। কারা- | 

। খালাস পাইয়াছে, তাহারা ফিজ দিতে | বাসিগণের ধর্থবুদ্ধি পরিপৃষ্ট করিবার জনা 

না পারার,এখনও কারাগারে এহিয়াছে। | প্রতি জেল *এক এক জন করিয়া ধর্ম 

| এই সমপ্ত দেখিয়া তাহার দ্ঢ বিশ্বাস | যাজক নিযুক্ত করা হইল। 

। জন্মিল যে, এই কারাগার সঞ্ল 'সংশো- | দেশে রুতকাধাহ। লাভ করিয়! উৎ- 

| ধনাগার” না হুইয়া পাপাগার ছইয়। | সািত হইয়া ছাউয়াড সমণ্ত ইউরোপের 

' পড়িঘ়াছে 5 এ সঞ্ল দ্বারা লমাজের | গেল পরিদর্শন করিতে রূহসন্কযা হই- | 

যেক্ষপ ভীষণ অনিষ্ট ₹হতঠছে। এমন | লেন। এই "উদ্দেশে ভাউগ্মার্ড ফাচ্ছা, 

(আর কিছু দ্বারাই নয়; এক দন লোক | ফাগ্ডার্স। লাগ, জাণ্ণী, হৃতঅলকি, 

কারাগারে যাহবাধ সম যে পরিমিত ; পিয়া অসি, ডেন্মার্ক। ছদডেছ, 

পাপ পইয়া যায়, ফিরিয়া আদিবার : কুষিয়া, পোলাও, তপন ও পটগেল 

৷ মদয়ে তাহার শতগুণ পাপ লইয়া আইদে। ক্রমে গ্রদর্িণ কবিলেন। পুরে ইতালী 
। সুতরাং ধর্তমান ছেল সঞ্চল দ্বা| সমা- | দেখিয়া 'আপিয়াডিপেশ। আতরাং 

জের যে পরিমাণে ই& হইতেছে, সাহার এবার অ$র ইতালীতে গেলেন ন1। 

৷ শতগুণ আনিষ্ট হইতেছে । । পাঠক! আআ কাল ইউরোপের 8তু- 
ৰ এই ছতিভাগ্দের দুঃখে হাউর়ার্ডের ৃ দিকে যেরুপ লোচবজ্পশ্িত হইয়াছে, 

| জয় ফাটি॥। গেল । তঁঙ্ির মানসিক শকি। ভাবিবেন না ঘে, তখনও সেইরূপ ভিলি। 

| তাহার সমস্ত সম্পত্তি এবং তাহার | ইউরোপের এ সঙইলঞ্টন্নতি বর্তযান | 

ৃ পদের সমস্ত প্রভাব, ভিনি এই হতভাগা | শতাবীতে গ্টিয়াছচে মার। আুতরাং ৃ 

| দিগের হঃখাপনোদনে ব্যয়িত করিতে ূ সেই ঘোর যোগী হাউরার্ডকে পাদযানে ৃ 

একান্ত কৃতসন্কর হইলেন। আহার নাই, ! বা নৌযানে এই প্রকা্ ইউরোপ তুমি 
নিষ্জা! নাউ,বিশ্র.ম নাই--যেগৌ হাউয়ার্ড । প্রদক্ষিণ করিতে চইয়াছিল। উহাতে 

চে কিউ ৩ 

সস 



তিনি'ধনে প্রাণে গিয়াছিলেন বলিলে ও 

আতৃযক্তি হয় না। প্রকৃতির শো! 

|| বৈচিত্রা দর্শন ব। রালগ্রাসাদের গ্রলাদ" 

ভোগ করিতে তিনি যান নাই যে, 
তাহার দেছ ও মন পুলকিত হইবে। 

| কারার্গারের পুতিগন্ধবিশিষ্ট হুপ্রবেশ। 
| স্থান সকল তাছার একমাত্র তাথস্থল 

ছ্থিল। সেই লকল তীর্থস্থলে চোর, 
| ডাকাত, বদমায়েস তাহার এক মাত্র 
সেথো ছিল। তিনি তাহাদিগকে 

|] কখন অর্থ দিয়, কখন উপদেশ দিয়া, 

কখন বা শুদ্ধ মিষ্ট কথ! রণ্রিখা তাগা- 

দিগের কষ্ট কথক্চিৎ দূর করিতে চেষ্টা 

করিভেন। এই অনস্ত বিশ্ব সেই বিশ্ব 

1 স্রেমিকের গৃহ ছিল। তিনি সকল 

| স্থলেই আত্মনির্বিশেষে সকলকে ভাল- 
| বাসতে পাপিহেন। বিশেখতঃ বে সঙ্ষল 

1 কাকাবাধিখণের ছুঃখ কেহ জানিত না, 

কেহ শুনিত না) তিনি পুঞনির্বিশেষে' 

ঠাগ্ছাদিগকে তালবসিতেন।' তাছার 

| সময় ও সম্পত্তি তিনি তাহাদিগের 

কার্যে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। 

তাছার অতুল সম্পত্ত এই কধ্যে ব্যয় 

করিয়া তিনি ভিখারী হইয়াছিলেন। 

তথাপি এক দিনও "ধলিতব্রত হন নাই। 

তাহার ভদয় ইহাতেও পরিতৃপ্ত 
হইল না। ভিনি দোথলেন। কারাবাসি- 

গণের ন্যাক্স গলিত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত 

ব্যক্তিগণের সংবাদ পৃথিবী লয় ন|। 
স্বাহার। চিকিৎসালয়ের দুষিচ বাসুতে 

ধুবে সমাধিনিহত হইতেছে, পৃথিবী ররর পা 

পাপ পপ পা পাপা পাপা পপ 

৫৩৬ | আন | চর, ১২৮০ | 

পেদিকে ভ্রক্ষেপও করে না । কিন্ত 

যাহািগের দিকে তাকাইবার কেহ! 

নাই) ধাহাদিগের ছুঃখকাহিনী শুনি" | 

বার কেহ নাই,হাউয়ার্ডের দৃষ্টি ও ভ্ুতি 
সেই 'দিকেঈ ধাবিত হুইত। তিনি 

ইংলড, ফান্দ, ইতালি-অধিক কি 

সুদূর স্মাণ। এ কনেষ্টান্টিনোপল- পর্যন্ত ূ 
এই উদ্দেশে ভ্রমণ করিয়! বেড়াইলেন। 

কুষ্ঠরোগের অবার্থ উবধ সঙ্গে লইয়। 
নিজে রোগীদিগকে খাওয়াইতে লাগি" 

লেন) রোগীর কগ্শযযার পার্থ বলির! 

তাহার শুশ্রায। ও সাস্বন। করিতে লাগি- 

লেন। কুষ্টগৃহের দুষিত বায়ুর অবিরাম 
অন্ুদেবনে তিনি কনষ্টান্টিনোপলে 

সংক্রামক জরাক্রান্ত হুইলেন। এবার 

অতি কষ্টে তাহার প্রাণরক্ষ) হইল। তিনি 

অনেক দিন পরে ইংলওে প্রত্যাগত হইয়া 

দেখিরা আহলাদিত হইলেন যে, তাহার 

কারাগার-সংস্কারবিষয়ক প্রস্তাব সঞ্ল। 

প্রায়ই কাধে পরিপত হুইয়াছে। িনি 

ইংলত্ডে আসিয়া আপনার পরিদর্শনের | 
ফল পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলেন। 

তাছা।, প্ করিয়া পষাগও বিগলিত ূ 

হইল। | 

কুষঠরোগের দূষিত বাুর অগ্দেবনে | 
এক বার প্রাণ 'হারাইতে হারাইতে 

রহিয়া গিয়া হাউন্ার্ডের চৈতন্য | 

হইল না। আখবা কেন হইবে? পরছিত-| 
ব্রতে উৎসগাঁক ত-গ্রাণ কোন্ যহাপুরুষ | 

কৰে মৃতাতয়ে কর্তবোর অনুষ্ঠান হইতে | 

পরাসথুৰ ভইয়াছেন? ছাইউরার্ড ১৭৮৯ 

শপ সপ পপ পাপ ১ 



: আল্মোথ্যারগ | চৈত্র) ১২৮৯৮।, 
১ শীট 

প্রষ্তাকে আবার ইংলগড পরিত্যাগ কির | প্রুণের রক্ষার জন্য নিজের প্রা খলি 

প্রাচ্য দ্েশাভিমুখে গমন" করিলেন্। 

সন্রাসী ক্লফমাগর-তীরবন্তী রুমীর 

নগরী খার্সমে আনিয। উপস্থিষ্ত হইলেন। 

কিন্তু এবার তাহার জীঞ্তনের এরঁদন 

সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। অর্ধাশনে 

ব। অনিয়মিতাশনে নিরস্তর জার্যাটনে 

তাহার শরীর ভগ্ন প্রায় ছইয়! গিয়া(ছল; 

হুতরাং এখানকার কুষ্ঠগৃছ সকল 

পরিদর্শন করিতে করিতে তিনি সহসা 

জরাক্রান্ত হইলেন । কয়েক ঘণ্টার মধে) 

সেই দুরন্ত ব্যাধি তাহাকে এ পৃথিবী 

হইতে লইয়। গেল। তথায় এক জন 

৷ ফরাসি ভদ্রলোক তাহার অতিশয় যত 

ৃ করিয়াছিলেন । ছাউয়ার্ডের ইচ্ছানু 

| সারে সেই ফরাসি ভদ্রলোকের উদ্যানে 

| আহার দে সমাধিনিহিভ কর! হইল। 

| মর দেহ মাষ্টার দ্িনিষ; মাটীতে নিশিয়া 

গেল। কিন্ত বইর্তি অমর, ছুতরাং 

 হাউয্বার্ডের কীত্তি অন্গ্কাল রছিয়। 

| গেল। কে জানিভ যে, আজ এই হুদুর 

ৰ অন্ভুগাঙ্গ প্রদেশের নির্জন কুটারে বলিয়া 

। এই ভারত্ত-যুৰক সেই মহাপুকুবের 

কে জানিত-- 

সস এপস ৮ ্স্ 

পা 

1 উদ্দেশে এই ভারত-যুবরুর নয়ন বছ্ছির। 

অক্রুধার। পতিত হইবে? কোথায় তিনি, 

আমি তাহাকে সঙ্গুে দেখিতেছি ? 

কে বলে, হাসউয়ার্ড মরিয়াছেন ? ন- 

বিনি অসংখ্য) 
তিনি ময়েন বাই। 

৫৩৭ | 

দেন, তিনি কখনই মরেন ন1। 

চেনে াজে) 

সার্ সামুয়েল্ রোমিলী। 

আমর! এখানে ইংলগ্ডের আর এক র 

জন মছাপুরুষের নাম উল্লেখ করিব। 

তাহার নাম সার্ সামুয়েল,রো'মিলী । 

যে ইংরা্থ জাতি আজ জগতের 

সভ্যতম জাতি বলিয়া! অভিমান করিয়া 

থাকেন,উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত পরান 

তাছাদিগেই দ৪বিধি এপ নৃর্শংল ছিল 

যে, তীছার্দিগকে যে তারতবাসীর? 

রাক্ষন বলিত, তাহ! লিতান্ত নিরর্থক 

বলিয়। প্রতীত হুর না। ভারতবর্ষে 

তাহান্দিগের সেই রাক্ষসাচারের জল 

দৃষ্টান্ত মছাবাজা। ননাকূমাবের ফাশি। 

তাৎকালিক বিশ দণ্ডবিধির সার্ধ শত 

ধলা প্রাণ্দ্ডের বাবস্থা! ছিল । হুগ্ধ" 

পোষা শিশুও এই ৪ভীষগ দণ্ডবিধির 

হত হইন্তে সুক হইতে পাঠিত ন1। 

চঞ্চলমতি বালক কাহারও একটা ফুল | 

ছিড়িলে ৪,,কারাগারে প্রেরিত হইত। 

ফাশিকাষ্ঠ সর্বদাই টাঙ্গান থাকিত। 

রবিবার ভিন্ন এমন বার ছিল না,ষে | 

বারে কোন ন। কোন লোকের কাশি | 
| 

২৮৭৮ --০-শশ্াাশপিস্প পীপা্পশস্পসীশা7 তল ০ শনি শতশ 

৮ তল পপ সপ পপ হী 

না হইত । ভবে সোিবাঙ্গ অতি প্রশস্ত | 

বলিয়া! দ্িবেচিত হইত । কারণ? যাছান
 | 

প্রাণদগাক। হত, দয় করিয়া! তাহাকে ূ 

মুর গন্য প্রস্তত হইবার নিমিত এক | 

দিন সময় দেওয়া হউত। গুফযারে | 



| হতেন, এরূপ নছে। 

| দণ্ডিতকে অশ্বপদে বাধিয়া অঙ্থ ছাড়িয়। 

|| দিতে ধলিতেন। মশ্ব ক্রমাগত দৌড়িতে 

: 
ূ 

| বিচার হইয়া তাহার প্রাপদগ্ডাক্ঞ। হলে, 

1 অভাগ। শনি রবি ছুই দিনের সময় 
পাইত। কা?ণ, রবিবার নিষিদ্ধ নিন। 

| এই জনা সাধারণতঃ শুক্কনার বিচার ও 

পোমবার ফাশিভইত। 

উতরাজ জজ কেবল ফাঁশ্িঙেই সন্ত 

কখন কখন 

ধাকিত, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডিতের 

দেহ ছিন্ন ভিন্ন হুয়া যাইত। কখন 

কখন তাছার শিরশ্ছেদোনর' আদেশ 

হইত । কখন বা অঙ্গগ্রচাঙগ সকল 

কাটিয়] দ্বার, এবং কখন বা তাচ্াকে 

জীবিত দগ্ধ-করণের হুবুম জারি চইহ। 

তাহা! অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর শান্তি চিল-_ 

জীবিত মনুষোর পেট চিগ্নিক্] নাড়ীহুড়ী 

বাহির করিয়া লওয়! হই্ত। কখন বা 

তাহাকে টিক্টিকিন্ে চড়াইয়া পাঁথব 
ছুড়িতে ছুড়িতে তাহার প্রংণ বাছিব 

করিয়। ফেল হইত । কখন বা তাহাকে 

বেত মারিতে মারিতে শনিউগেউ” হইতে 

“্টাইবরণে" লইয়া যাওয় হত, এবং 

প্টাইবরণ* হইতে পনিউগেটে" ফিরাইয়া 

আন] £$ইত। ফিন্কি দিয়া রক্ত ছিটিয়। 
পড়িয়া মকবের গা! ভাসিয়! যাইত, 

তঞ্চাপি বিচাকক্ষিগের মনে দয়ার 

উদ্রেক হইত ন।। এই যাতায়াতেই 

অনেক দণ্ডিতের প্রাণবিয়োগ হইত। 

ক্বাক্ষস রাজার রাক্ষম বিচারক, এবং 
বাক্ষম-বিচারকের রাক্ষনী শাস্তি! 

পপ ও শশী পিপিপি সপ পাপে সপ সপ্স 

| টচত্র, ১২৮৮। 

উংরাজ বে আগ কাল কথঞ্চিং মতা 

হর্লাছেন, সে সার সামুয়েল রোমিলীর 

প্রাণোৎসর্গে। পুর্ন মসন্ডাত্তার চিহ্ন 

গ্রুপ ফাশি ও বেত্রাঘাত ইংরাজ দও- 

বিধিক্ষে আন্চ9 দূষিত করিয়! রাখিয়াডে। 

ইংরাদ দগবিধির এই ঘোর নৃশংসতা- | 

কলর অগপনোদন করিবার জন্যই যেন 

লার সামুয়েল রোমিলীর জন্ম হয়। তিনি 

ঠাহান অতি পরিমার্জিত মন ও অভ 

দার হুদমকে এই মহৎ ক্র সাধনে 

আজীবন নিযুক্ত রাখিয়াভিলেল। বালা- 

কাল হইতেই তাহার অস্তবে নিষ্ট রতার 

প্রতি বলবহী দ্বণা পরিদৃষ্ট হ্টয়াছিল। | 

তাহার নিজের কথার আমতা ঠি'ছার 

মনের ভাব বাক্ত করিব। 

করিলে, আমার হৃনয়ে ভয্বানক ভাবের 

আবিভাব হইত। নিউগেউ জেলেষে 

সকল উংস্ৃষ্টুপ্রাণ (11201925) ব্যক্ি- 

গণকে জীবন্ত 'পগ্ধ করা হইত, ভছা- 

দিচগের বিবরণ পাঠ করিয়া আঅ'মি কত 

রাত্রি ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারি নাঈ, 
নিদ্রা যাইলেও, স্বপ্ন তাহার বাঘা 

সম্পাদন করিত। স্থপ্র সেই সকল 

অর্ধগ্ধ বিকট মুর্ভ আমান সন্মথে 

উপস্থিত হইত, 'অমনি নিদ্রা ভাঙ্গিয়া 

মাইত। কপ্পনা আমার সম্মে সতত 

ফাশি, নরহতা ও শোণিতপাতের দৃশ। 
অবহারত করিত । আমি সেই সকল 

দেখিয়া ভয়ে অভিভূত ছইয়! শধ্যায় 
দেহ-ুকাইবার চেষ্ট। করিভাষ । রজনীর 

"নরহতা1 বা. 

অনা ফোন নৃশংস কার্ষোর বিবরণ পাঠ | 

০ ১ সস ৯০০৩৯--- পারার সি 



ত্র, ১২৮৮। 

| গাড় অন্ধকারে আমি জাজিয়! থাকিতে 

| ভয় করিতাম, কিন্তু ভীষণ স্বপ্নের উপদ্্রবে 

নিদ্রা যাইতে পারিতাম না। এই জন্য 

। আমি নান্ধা “উপাসনার সময়ে প্রতিদিন 

। ঈশ্বরের নিকটে গ্রার্থনা করিতাম, বেন 

(চিনি দে রাত্রি বিনা ভীষণ পুন 

আমাকে নিদ্রা যাইতে দেন ।” নৃশংস ঠ- 

বিদ্বেষের কি অপুর্ব চিত্র! 

এই স্বযোগে আমরা রোমলীর জীবন. 

চরিত-্সন্বন্ধে কিছু ধলিব। 

রোমিলীর পিতা এক জন ফরাগি 

শা 

সপ স্পা 

শি পল পপ পক ৮ আপ | শ্বীক ও লাটন, শিখিলেন । 

৫৩৯৯ | 
আনান টনি, বিনা হা ৭০০৮২ ভে এ জী ৫ নি _. ও আনা শ্্ সত শে জিলা সত ও “ক শপ হা ০৯৫-শ৩াহরটারর*শাাহস  জ সস. আকএ 

শিক্ষকের এইট নিষ্ঠবতায় তিনি ৃশংস হা. তা" 

বিদ্বেষী হবয়। উঠিলেন। যাহা হক, 
এই শিক্ষকের কাছে কিফিৎ ইংরাজী 
ূ শিখিয়] তিনি স্কুল ছাড়িলেন। তাচার 

পিতার জহবতব বাবনার় ছিল। তিণি | 

রি ছাড়িয়। সেই ব্যবঙায়ের হিমাখ | 

ৰ পঞ্জাধি-বিষয়ে পিতার সাহাধা করিতে! 

লাগিলেন । হিসাবপত্র জাণিয়। ছিনি । 

অনেক অবসর পাইতেন। লেই 

অবসরকালে তিনি আপন চেষ্টায়, 

এটরূপে 
] গু 

( প্লোটেষ্টান্ট ছিলেন । চিনি কাথলিঞ | ছুই তিন বধংসর যায়, এমন সময়ে 

গবর্ণমেন্টের নিধাতনে দেশ ছাড়িয়! 

।লণ্ডনে আনিয়া বাস করিয়াছিলেন। 

। লগুনবানিনী একটা ফরালি রমণীর 

সহিত তাহার বিবাছ হয়। এই বিবাহে 

সপ ০ স 

ভিনটা বট দীর্ঘজীবী হয় নাই। সামুয়েল্ 
| তাহার মধো নব্বকনিষ্ঠ এক জন হু শা. 

লি পি সস আত পাপ ক জজ স্টপ শিস পি 

| কার্ষে নিযুক ছিলেন। ইনিগ কাথলিক 

নিধাতনে শ্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধা 

চয়াছিলেন। তাহার গ্লেত-প্রবন্তর 

তাক্ষতা 9 সবিষ!দ"্তাবুকতার মুল এই 

ধর্শপরায়ণা 'বিছুষী ফরা্ি রমণী । 

রোমিলী কিছু বড়" হইলে, 
একটা গুলে দেওয়া হয়। এই স্কুলের 

শিক্ষক পড়াইতে বত পারুন্ আর নাট 

পারুক্গ, বেত্রগ্রহারে বিশেষ পারদর্শী 
॥ ছিলেন। তিনি নব নব শান্তিয় উদ্ভাবন 

৬ আত পপ সস পিন শী সপ শা ক ৮ পাজি পদক পি শি 

| কর! বিচ্গায় অভাব পঞিপুরণ করিতেন। 
পিস 

| ক্ষিতা'ফপাশি রমনী বালো ইহার শিক্ষা- 

ূ লীর অনেক দিন লাগিণ। 
হা 

| 

স্পট টা সী শেসপোপাস পদ অক উববা পিাপা 

কোন আাত্মীর মুতাকালে উইল সবার! 

তাঙাদ্দিগকে দেড় লক্ষ টাক] দিয়া, 

যান। এই অভাবনীয় ধনাগযে উৎসাহিত | 

হইয়া রোমিলীর পিস্া তাহাকে 

অনেকগুলি সম্ভান জন্মিয়া ছিল, কিন্তু | বাবছারাজীবের বাবনায়ে প্রবৃত্ত করিবেন) । 

| লক্ষ করিলেন « তদনুলার়ে ১৭৭৮ | 

্ষ্থামে* রোমিলী গ্রে নে? প্রবিষ্ট | 

হন। এবং যথাসমট্য বারিষ্টার হইয়| | 

বাধছারাল্ীবের বাবসায়ে প্রবৃন্ধ ছন। 

এবাগে। প্রাধানা লাভ করিতে ধর।মি- 

দওধি'ধূর ূ 

মংস্কার-সাধনে তিনি যে রুস | 
ছিলেন, এ কথা তিনি এক দিনও গোপন ৃ 

তাহাকে | রাখেন নাই।* দেওয়ানী ও ছোঁজগারী | 
আদালতে আইনের দোঠাঁই দির গ্রতি র 

দিন যে সকল নীতিবিগঞ্িত কার্য ॥ 

অনুষ্ঠিত হইত, তিনি মুককঠে সে। 

সকলের প্রতিবাদ করিতে কখনই ভীক | 

হইতেন না। খবঙনগিও ইহাতে আপাতগ্তঃ 
সি বসিসেল্ পাপ সি ০ 



৫৪০ 

ৃ তাহার পশারের কিছু ভানি হইঙ্স- 

যদ্দিগ সাপাতঃ বড় বড় জমিদার ৪ 

| ধনী চটিক়া যাইতে লাগিলেন, তথাপি 

| তাহার প্রতিভা কালে এত তি পাইল 

| যে, সকল দর্লজ্ঘয খিদ্ব মন্ত্েও তাছার 

| পশার অহ্িশন বাড়িয়া গেল। ক্রমে 
তীচার নাম দিগন্তবাপী তইয়। উঠিল) 
এইট উন্নচিমুখে ১৭৯৮ ত্রীষ্টাকে তিনি 

| হার্টফোর্ট শায়ারের মিস গার্কেট নানী 
এক যুবন্ঠীফে বিবাঁছ করিলেন । 

১৮০৬ ত্রীষ্ঠাযে রোমিলী সলিসিটর্ 

| জেনারেলেৰ পদে অভিধেন্ত হইলেন । 

সে সময়েই তিনি কুইন্দববার' প্রতি- 

, নিধি-ধপে হাউস, অব. কমন সে প্রবিষ্ট 

0 ফল, এবং সাব লামুয়েল হন । এই সময় 
হতে তাছার জাহীয় ভীবন আবস 

হয়। সাধারণ জীবনের শান্তি ও 

ভরগের মধোও তিনি আপনার হীঝনের 

লক্ষা হানা হন নাই? পাসেমেন্টের 

|| প্রতি সেশুনই তিনি ফৌজদারী খ্সাট- 
নের সংশেধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্ট। 

করিহেন। তাছার বাগ্িকত1--সতা, 

|| ন্যায় ও মনুষাত্ত্বের সমর্থনেই সতত বায়িভ 

| হইত। আত্মীয় স্বজনের আরে ভুখী, 

| পতিপ্রাণ। ভাধ্যার প্রেমে হুখী, সম্ভান 

| সম্ভতিষ্িগের প্রতি বাৎললো নী 
| এবং সাধু ও মহং লোকের শ্রদ্ধাভক্তিতে 
|| জুখী হইয়াও লার সামুয়েল হুঃখী দিকে 
| লেন নাই। নিজে পৌভাগ।-হুর্যোর 

] 
| 

'আরধাগশন । 
আস এ পর টি রা পাপা ওর পট পার গা ৯৯৮০ বা গজ 

' টত্ত, ১২৮৮ । 

দিগকে ভুলেন নাট । তিনি জানিতেন 

যে,তিনি যখন সুখে কাল কাটাইতেছেন, 
খন কত শন লোক ছুংথে রিয়া ধাই.. 

তেছে। এট জন্য ঠাহায় মনে সর্বদাই 

র্থে বিষার্দ উপস্থিত হইত । এই ঝনা 

তিনি তাহাগ্গিগের দুংখমোচনে নিজের ধন 

প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি 

নিজের জীবদ্দশায় তাহার অজত চেষ্টার 

বিশেধ ফল দেখিয়! যাইতে পারেন নাই, 

তথাপি ইহ! মুক্তজঠে স্বীকার করিতে 

হইবে যে, তাহার অক্লান্ত চেষ্টা নিশ্কলা 

হয় নাই। তাহার দেই আলাময়ী 
হক্ততায় পাবাণও বিগলিত হইতে 

লাগিল । সেই বক্ত হার মোহিশী-শক্কি- 
বলে ইংরাজ জাতির অয়োময় জাদয় 

বিচলিত হল । ইংলগ্ের পালেমেন্টে 

এই বিষর লইয়া ঘোরতর আন্দোলন 

উপস্থিত হইল । 

এই সময়ে (১৮১৮ ্রীষ্টান্যে) লহন! 
তীহার গ্রণকিনীর সংহ্াঠিক পাড়া 

উপস্থিত হটল। উভত্বের জীবন যে 

এক তায়ে কেমন গীথা ছিল, রোমীলীর 

দৈনন্সিন লিপি (ভাক্বারী) হইতে এক ছজ্ 
তুলিয়। পাঠককে উপহার দিতেছি । “ই 

অক্টেবর--আজ স্ত্রী একটু তাল ছিলেন 

বলির! কত দিন পয়ে ঘুষাউর। খাচিগ্নাছি।” 

কিন্ত অৃষ্টে বিধাতা আধিক দিন ঘুষ 
লিখেন নাই? তীহায় স্ত্রীর পী়। 

তবজার পরেই "আবার বাড়িয়া উঠিল। 
২*এ  জক্টোনবর তাহার স্ত্রী নানব- 

রং 

লা সংবরণ লেন নি রী 

চা 

০৯৩ সপ সপ ওত জপ স্পা 

ূ 



॥  চৈন্ত, ১২৮৮ ॥ " আস্োৎসর্গ ৷ 
সীল শি লী পি ৪ ভচ হাস রি জি সপ তাপ লা টি পি পপ ৮ পপ পক ডা ও এজ ০৪ ই পাট ও ক ৫০০1 8152 

75552 ্ 

যোমিণী ক্ষিপ্ত হই! গেলেন । দে জেক্ষকারিনী বক ছায় পাষাণ গলাইট়া। | 

আঘাত তাছার মন্তিষ্ধের লৃক্ঘ ধমনী: 

গুলিকে ছিষ্ট ভিন্ন করিয়া! ফেলিল। 

'ষেজীধন নিহ্তর মালবজাতির ছুঃখাপ- 
ঙ 

'নোদনে বার়িত হষ্টত, আঙজ সাব 

। মামুয়েল মনের অসহা ধ্েনায় শিজ 

, ধূনা বীর! ধন্য 

গ্ারতম পাপহহতে 

কইল! 

ঠ7ভ্ত সেঈট জীবনের উপনংহার করিলেক। 

ভোমাব মনবঞ্জেম। 

ধা হোমার পি পরম ! পুর হযয়। 

সহমরণে যায়, কে কোথায় শুনিয়াছে 

আভ পুরুষজাততির সেই খের কলঙ্ক কমি 

পনোদন করিলে । এম আগ্মীৰণ যে 
ব্রত জীবন স্টৎলগ কারয়াছিলে, তাহার 
উদধাপন] করিম যাতে পালে না, 

এই ক্ষোভ রাহ গেল। কিন্কু। তোমা: 

ওপঙাযার ফণে আজ ইংরাজ-ক্ষাছি 

নিশ্য কক । চোমাব 

পুণাবলে গাজ ইদাচজাঠি সভাপদ- 

খাচা। তোমার মর পরে তোমার 

তপন্াধ ফল কগেল। দণ্ু-বিধির 

৯৫৯ ধারায় প্রাণদত্ুর বাবন্ছ] ছিল। 

! ভ্োোষার মুড়ার পরে সে ধারাগুলি দণ্ড- 

বিধি হতে একে একে অপলাদ্িত 

ভুষ্ট একটী মাও আডে বটে) 

কিন্তু ছোর্ীর অতীহু, তপোমাহাক্মো । 

স্টি হ পক কত 

তাহাও এক দিন অঁপমারিত হবে, 

ভুমি বাহার জন্য ধন প্রাণ উৎসর্গ 

| করিয়াছিলে, আঅধলিযা দেৎ ! এক ধার 

| দেখ, তা! প্রা সম্পর হঃয়াছে। 

আমির আর এক খার পারেমেন্টের 
10700০০৬৮০০ ৬ (জল শপ পিতা লা অজ লি শি ও পভ লশী 

ইংরাজ দণ্ডুবিধির এখন 9 যে দই একটা | 
কষরশ্ আসে, শর ভাঙান ক্ষালন কর। 
দেখ । এই শেষ মিনতি ও পদে। 

গ্যারিবল্টীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা । 

পাঠক! £ংলণড হইছে আমেগিকান 

হব, মনে সন্কল ছিল। কিন্ত এক ধার 

ফিরিতে হইল। এক বার 'প্রাগোতসর্গেই 

জীবন্ত গঞ্জ ক্ষের উভালীতে যাতে 

গুহও ভীগযাঞাপ্রারভি যে 

মঠাপুকষকে “হভালীর প্রহধী বৰিয়। 

উপ্লেধ করিয়। আমিয়াছিলাম 

হল । 

যপি মেই 

বুদ্ধাবস্তায় কাগ্রের দ্বাপে ইভাণার" 

মঙ্গণার্থে শবসাধনা করিতেভিসেনশ্ 

মেই মহাপুরষ-তমেই €হলীর প্রাণের 
প্রাণ গ]ারিবজ্জী গহ (১৮৮২ খৃঃ ওরা 
সুই) ম$বলীল) মিংবরপ ববিয়াছেন। 

জগৎকে কম্দিঠয়া, ইালাকে আধার 

কিয়! লে ইঠংলীগতপ্রতণ মহাপ্রাখ 

বার, ইহলোক পরঠিভ্যাগ কছিয়া শিষছেন। 

লমাত হতালী শক ও হান হয়া | 

পড়িয়াছে । যে ইভালীকে চিনি এক 

৫৪১, 

শিস পা পিসি সিপিবি শিপ বাপ্পী পাস পালা শশা পাল শীত 07০ 

সত এ এসপি পিস লাশিশি কিল পিপল 4 শি পিউ আপনা সআাাযাপদ পা পা সা ফা 

দিন লবগাবনে অন্গগ্রীণিচ কগিয়া" | 

আল ওাছার বিরছে সে 

ইচালি প্রাণহার! ছয়টি পড়ির] পছি- 

ঘাতছে। 

পিন প্রকাণ্ড অষ্ীয় জাতি ধুলির নায় | 

ডিলেন,। 

(ইহাশীগ্েত্র হইতে উৎক্ষিপ্ত রি, 

ইনিিরাটিরি জা ঃএকাঞ্তঞকার যে দেঠের অনি বলে এক, 

প্াসনে আসীন ' হষ্টয়। কথার ছগর- ) লেই অঙ্গিতধল বীরদেহ ওরাজুন ক্যাপ্রের] 
গিনি নি উনার 
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| | স্বীপেয় মৃতিকায় সমাধিনিছিত হইয়াছে । 

| এস, এক বার ইভালীর অধিবানিবৃন্দের 
ূ সহিত প্রাণ ভরিয়া কাদি। সমস্ত 

| ভারতবামী এস, এক বার ক্রেনান-(রালে 

| 

গগন বিদারিয়। সেক শ্বান্িপ্রেমিকের 

জন্য কাদি। ভারতের অশ্রক্গল ইতালির 

| অঙজলে মিশিয়া! অপূর্ন্ঘ শাস্তিবারির 

| স্যষ্টি করুক। সমস্ত ভারতবামী সেই 

শান্তিজলে উদ্গিত হইয়া নব জীবন 

প্রাপ্ত হউক। 

এঁ যে অই রুষ্ণ তুবঙ্গে পরিচালিত 
কুষ বন্ধে সমাচ্ছাদি ত রথ খানি শোক- 
ছুর্ভর গঠিতে ধীরে ধীরে 'পো্টাডেল, 

| পোপোলো” হইতে ক্যাপিটলাভিমুখে 

৬ করিতেছে, আর লঙ্গে সঙ্গে অদংখা 

| সৈনিক পুরুষ কৃধ্$ পতাকা উড্ডীন 

ৰ করিয়া অবনত মন্তুকে, ও অগণা ইতা- 

লীয় কৃষ্ণ পরিচ্ছদ পরিয়! সাশ্র লোচনে । 

্থলিত পদে চপিতেছে।$ কোন্ দেবতার 

রথ? দোকানদার দোকান ফেলিয়া, 

শিল্পী হস্ত ছাড়িয়া, লেখক কলম 

ফেলিয়া, রাটনতিক রাজচিস্তা প্রি- 

ত্যাগ করিয়া, এবং বমশীরা বিলাস 

ৃ তাঁজিক্সা যে রথধাত্রায় ফোগ দিবা জনা 

| ক্রন্তগতিতে পশ্চাৎ পপ্চাৎ ছুটিতেছে, 
| ও কোন্ দেবতার রথ? এ থে 

| রথ হইতে খেত প্রস্তরময় অর্ধ মূর্তি 

আধ্যদর্শন | * চৈত্র, ১২৮৮। 

মুকুট লহন্ক! প্রথষ দেবতার মন্তকে 

পরাইয়। দিতেছেন এবং বাম হতে দণ্ড 

ধারণ করি রহিয়াছেন,ইনিই বা] কোনু 

দেষত1? এ যে অর্ধযূর্তি দেখিতেছ;উহা 

ইতালীর উদ্ধার কর্তা গারিবল্ডী; আর। 

এধে দেবীমূর্তি গ্রেখিতেছ, উহ! বয়ং | 
উত্ভালী-দেবী। গত ১১৯ জন গযারি- : 

বলভীর ন্মংপার্থ লমস্ত ইতালীবাদী | 

মিলিয়! এই প্রতিষ! প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন ' ৰ 

যেমন প্রাণোতৎসর্গ, তেমনি প্রতিষ্ঠা | ূ 

এই প্রাণোৎ্সর্শের প্রতিষ্তঠী করিতে ৃ 

গিয়াই ভারহবালীর1 এক দিন চৌধট্রী 
কোটা দেবতার উপাসক হষয়াছিলেন। 

ধর ষে জগক্নাথদেবকে দেখিতে, ধাহার 
রথের রজ্জম্পর্শ করিতে পারিলে, ভার'ত- ূ 

বাসী আপনাকে স্বর্গের অধিকারী; 
বলিয়া বিবেচনা করেন, বাহার রখচক্রে ৰ ] 

ৰ 
ূ 

পপ. পপ 

নিশ্পেষিত হইলেই, ভারতবালী শ্বশরীরে | 

স্বর্গে বায়, সেই জগন্নাথদেব দেবতা | 
ূ নছেন__এক জন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ প্রচারক | 

ৰ এ যে যৌন্ক মন্দিরে প্রশান্ত মুক্তিকামী 
| শ্বেত প্রস্তরময় মূর্তি দেখিতেছ, উনি | 

| দ্বেষতা' নন--কপিলবাস্ত নগরের অধীস্ববর 

ূ জগদারাধা মহাপ্রাণ শাকাসিংহ | যে! 

। নিরীশ্বর বৌদ্ধজগৎ স্বর্গ ভূলিযাছে,ঈশ্বর ও | 

ভুলিতে পারিয়াছে, সে বৌদ্ধ জগৎ ও | 

বুদ্ধের পূজা ভুলিতে পারে নাই । বে। 

| ক্যাপিটলের চক্্রাতপের নিষ্বে সংস্বাপিত : ত্ী্টমগ্ুলী দেবতা পুঁজ! অতিশয় ত্বণা | 
করিল, উনি কোন্ দেবতা? আর এ্রযে | করেন, ত্বাছারাগ বেখ্লছেমের সেই | 

| প্তাহার পশ্চাতে দীড়াইয়া পূর্ণ শ্বেত” | পরমযোগী দীনবন্ধু ষ্টের পূজা! তুলিতে | 
কম দেবী রক্ষণ হনে | খিজয- পাঁরেন নাই। যে মুখে যত বলুক, 

০ টিসি এপাশ আসিস আটিজএরাজা্প 7৮ শি তা পিতা . ২০ শপে পিপি শী ক ৫ ও এ 

জাজ 
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তি 

তত "রন সপ এ সস সত সাবাস 

চৈত্র, ১২৮৮ 1. আল্মোৎসর্গ | 

বাহার হৃদয়ে ভক্ষি, প্রেম ও কৃতজ্ঞ 

আছে, মে পৌঝলিক না হুইপ থাকিতে 

পায়ে ন1। *ভাঙ্ার আদর্শ পুরুষবা 

আদর্শ জমণীর এনিকটে ভাছ'কে অবনত 

মন্তক হইতেই হইবে। বন কাপ নিংস্থার্থ 

প্রেম ও নিরভিসন্ধি ধর্শোব প্রতি মানুষের 

ভক্তি অচলা থাকিবে; তত দিন এ পুঙ্জ 

এ পৌত্তলিকত। নিবারণ করে, কাঁছার 

দাধ্য ? এই মহাপ্রাণ পূজা কেবল কমট 
প্রকাশারূপে স্বীকার কছিয়াছিলেন। 

ভারতীয় প্রাচীন আর্্েরাও এক দিন 

এই মহা প্রাণ পুজা করিয়াছিলেন ; কিন্ত 
তাঁহারা মানুষকে ঈশ্বরের অবতার 

কল্পনা ন। করিয়া, তাহ! করিতে পারেন 

নাই। তাহার মানুষে অতিমানষ গুণ 

দেখিলেই, তাঙাকে ঈশ্বর বলিয়া! মনে 
করিতেন ॥ কিন্ত আমাদের মতে ঈশ্বর 

মানুষরূপে জন্ম গ্রহণ করেন না, মানগুষ 

ধোগবলে ঈশ্বরত্ব লাভ করে। এই যোগ 

নিঃস্বাধ প্রেম ও নিরপ্িসন্ধি ধর্ম 

সাধন! । বৃদ্ধ, খীষ্ট, চৈতন্য গ্রাড়তি 
সেই সাধনার পিঙ্ক ছইয়াছিলেন 

বলিয়াই, লোকে তাহাদিগকে 'দেকহ1 

বলে এবং তাহাদিগের পুজা করে। 

রা মস রাই এটির এসসি 

গ্যারিবর্ডীঞগেই সাধনায় লিদ্ধ হুইয়া- 

। লিপিবার বলবঠী ইচ্ছা স্বস্ে+, গুখানে 

ঠাহার ঈ্বরত্ব স্বীকার করিয়াছেন,__ | 

ভাই আন তাহার পবিত্র প্রস্তরময়ী : 

মূর্তি পবিত্র রাজধানী রোমে প্রতি- ৃ না। সেই সুপ ঘটনাওণে নিয়ে গ্রদ্ 

ছিলেন বলির1, আজ" 'ইতালিবালীরা 

ঠাপিত্ত করিলেন । 

ইতালী গযারিবন্ঠীর কিরূপ উপাষক, 
টা 

তাহার আর একটা নিদর্শন ন! পি 

থাকিতে পারিলাম না। গত ওরা জুন 

গারিবন্ডীর মতা হয়। এই সমাচার 
রজনীতে যখন ইতালীৰ রাজধানীতে 

পৌছিল, 5পন নাটাশালায় নৃতা, গীত 
ও অভিনয়াদিহইতেছিল। এই সংবাদ- 

শ্রবণে ধজ্াহতের নায় সকলে যেযেমন 

অবস্থায় ছিল, নির্বাক ছইর়! সেই 
অবস্থায় রছিল। রঙ্গাপয়ের অধাচ্চ 

মাননীয় ডেলি আডনয়াদি বন্ধ করিবার 

প্রস্তাব করিতে গেলেন কিন্তু বাকা ও ক 
রুদ্ধ হয়! গোল5। মিউনিসিপাপ সভার 

অধিবেশন চইতেছিল। এই মংবাদ 

'আাসিধা-মাত্র সভোরা সফলেট উঠিয় 

দাড়াইলেন। ততক্ষণাৎ রাজ প্রামাদের 

পনাকাগ্চণি নিয় ও শিখিল করা হুটল। 

গারিবল্ডীর মৎকারধ্যের বায়-নির্ঝাহার্থ 

»তক্ষণাৎ সাধারণ রাজন্ব হইতে পর্যাপ্ত 

সূ প্রেদা করা হর্ুল। 

গযারিবান্ডার জীঞ্দশার তাছার 

পীপী লিখিব না, লঞ্চ চিল--?ই জন্য] 
প্র্াবের পারগছে তা লেপ হয় লাই। | 

কিন্ত এখন গণারীবল্ডা আঅভীত ঘটনা, | 
স্থবতরাং এখন মার মে জাপত্তি হ্ইন্ে 

পারে না। গ্যারিবন্ডাপণবিস্ত ত দীবনী 

তাার জীবনের গ্রজী 4) গুল ঘটনার 
উন্লেধ না করিয়া থাকিতে পারিলা 

হইল । 

৫৪8৩ 

স্পা পিপাসা বা পপ 

গু 

স্পা 5০ হিস 
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ূ * । এই মানেলিসেই ম্যাট সিনির সহিত 
০ পপ শারিরিক গ্যারিবজ্ডী। | ভাছার প্রথম আলাপ হর। তখন 

গারিবন্গতী ১৮০৭ ্বীষ্টাব্দের ২২ ৰ কাহার বয়স পঞ্চবিংশতি মত । তিনি | 

ভুলা ইতালীর অন্থর্গত নাটস্ নামক | ম্যাট সিনির নিকটে মন্ত্র গণ পুর্বশ্থি নবা ৰ 

নগরে জন্মগ্রহণ করেন। যে সক্ল | ইঠালী সাক্ষের অন্তুক হন। সেই' 

মঞ্জাম্মা ইতালীকে হুরন্ত ষ্টার জাতির ' মময় হইকেই তাহার জীবন ইতাজীর 
শৃঙ্ধল তটতে মুক্ত করিয়াছিলেন, গ।ারি” । উক্জার-সাধনে উৎ্সগীকৃত হয়! এইট. 

বল্ডী ভাহাদিগের শীর্মস্তানীয়। তীছার । প্তানে ঠিনি ছুই বংসর কাল থাকিয়া ৃ 

জনক জননী তি দরিদ্র ছিলেনল। এট ৃ গণিতবিজ্ঞানে হিশেষ পারদর্শিতা লাভ: 

জন) শৈশবে পুতেব ভুশিকার শ্রবাবঙ্গা | করিলেন। তিনি কাব্যকেত্তে অবীব। 

করিজে পারেন শাই। স্ুদণাং তিমি | হইৰার জন্য নিতান্ত বাগ্র হুইরা। এক. 
অভি শী বয়মেই সাডিগীয়' শৌলেনার ৰ ধামি সিসরদেশীয় জাহাজে কম লইয়া 

স্রননিবি্ট হম এনং সেই অল্প লয়সে৯ | মাসেলিন, ভইত্ে টিউনিন, যাত্রা করি 
মাতস ও ধৈর্দোর জন্য খ্যাত লা ! লেন। টিউনিসে যারা ভথাকার 

'করেম। তাহা মন সেই নবীন বযস 1! শৌসেনার অন্তনিণরষ হইলেন, কিন্তু! 

হউরন্েই উন্সতিশীল হিল, মে জনা | ঠাহার কাধষা প্রবণ মন ষে কাধাক্ষেত্র 

খঞ্িয়া বেড়াউঠেছিল, সেখানে তাতার 

- ৮. শিস পাপী ১ 

শা 

সি 

০ সি ি স্া ্াস্ 

উজ 

ভিনি দেশের তাদুশ দুগতি দেখিরা শ্মি। 

থাকিশে পাধিলেন লা) এঠ সময় 

ইতালী অস্রিফার। বকছে, এক্সী 

জাতীয় জুতা, লে হয়! ফেলো য়] টি 

| বৈপ্লবিকদি,গর যে ষড়যন্ধ হধ, 'ঙনি 

কোন আশ। পাই দিয়া, তিনি কয়েক 

মামেব মবে উ টিউনস পরিভ্যাগ পূর্বক 

রাই প্রস্তাস করিলেন। 
নি » সপ  পস্টি পাপা পি পিশ্তাপিি প্পীশীশীপাসপ ৮টি ও? 

আক সপ সা আপ, প সস. পপ সপ 

রাই ৪ .জাণিরো ডেল, সল. এই সময়ে 

ছাহাতে লিপু ছিলেন বালয়া, শিপরসন- | সাধারণ তজ-কপে পরিণত তইয়াডিল 
দঘণ্ডে দুত হায়নল। সেই লদয়ে হিশি 

পঙ্গইয়| ফান্নে আশ্রয় গ্রীণ করেন । 

এই সময়ে তাহার দীবল) উপনা তলের 

নায়কেঞ্ক জীগনের লযায় জভ্ভুত ঘটনাপুশ 

হইয়াছিল। অভ্্হাদক প্রয়োজন যত 

নান। যুপ্তি ধারণ করিতে হুপ্রাছিল' 

অবশেষে অজ্ঞতিবাসে ছল্সবেশে নানা 

স্থান পথাটন করিয়া তিনি মাসেলিসে 
ৃ গক্টী নিষাপদ আজন্ব-গ্রহণ করিলেন। 

টি টপ 

গাবিব্ডী এই নবাধিষঠি ত সাধারণতন্ধের 

অধীন কাধা গ্রগণ করিতে স্বাকত | 
হউলেন। সেই লমনে বুয়েনস্ এপারে 

জাতির সহিত এট দাধারণতন্ত্ের যুদ্ধ 

বাধিয়াডিল । উক্ত ' গবর্ণমেন্ট গাারি, 

বজ্ডীকে অভিধানোক্গা্ঠী নৌপেনার : 

অধিনায়ক করিয়া! পাঠাইউলেন। ৃ 

সকলে বত নয়নে এই ইউ । 
বেশীর আগস্তাক্র কৃতকারধাতাঁর দিকে ূ 

রিচি 

শর ৮৮-০৯০৬প পাাাপপ শপ জান ভি পপ পপি পাশা ও আটক ০৯ স্পা সপ 7 লাশসপপিপাস পিল উপ পি ৩ প্ছি? শা পা পপি পাস পা শালি শিপ 

২ 



জপ১ পোপ তিল পা সি 

চৈ ১২৮৯। 

বক্ষ করিয়া রছিলেম। তাহার পারগতা।, 

| স্কাহার বিচক্ষণত 1, অধিক কিস্ভীহার 

আল্মোইসর্গ । 

। সাহসিকতার বিষগ্কেও সন্দিহান লোকের€ 

অপ্রতৃপ ছিল না। এই রপবীরকি 

| ধাতুর লোক, তাচার পরিচয় পাইতে 
| লোকের অধিক দিন বিলম্ব লহিতে হয় 

(নাই। তাহার অভিযান * অকদান- 

| পরম্পর। করেক সপ্তাছের মধ্যে সর্ব 

(পরিখ্যাপ্ী হইল। অনেকেই জল্পনা 

করিতে লাগিল--এ মানুষ নর, নয়রূপী 

দৈচ্া। রপস্লে হিনি নিষ্ভীক চিত্তে 

। আুড়ার সন্মপীন হইক্ে লাগিলেন, অথচ 

' কাহার শরীর একটাও অ্রণ-চিক্ ধারণ 

করিল ন! দেখিয়া, অনেকেট তাহাকে 

' অন্ত্ররক্ষিভ বলিয়! যনে করিতে লাগিল । 

' স্তিনি কতিপয়-মণর সভচধ*লমভিবাছারে 

গভীরম রণক্ষেত্রে তী্বেগে টিয়া 

৷ অক্ষতশরীরে এক মুতর্তে আপন সৈন্য- 

্ার্কুলীয় আক্কৃতি ও তেজোময় মুখী” 

উাহার অলৌকিক গুণগ্রামের সহিত 

মিশিঠ হট অপুর্ব শোন ধারগ 

করিয়াছিল । বাহা ও আব্ান্তয়ীগ 

শোভায় তিনি জগশ্মনোমোধন হইব 

ছিলেন। তীঁছার সেনা মন্মু্ধের নায় 
ত্রাহার আদেশের অনুবর্ভী ছটত। 

রাইও জেনিরোর সাপারণতস্থ গ্যারি 

বন্ডীর নিকটে চির-কতজত1-পাশে 

আবদ্ধ হইলেন; এবং কৃতজ্ঞতার চিন 

স্বরাপ এই আদেশ প্রচার করিলেন যে; 

এখন ভষ্টীতেত সকল যুদ্ধেই গীারিবজ্ডীর 

৯ ৭৯ পপ পাপা 

সেনা গৌরব-হতক দক্ষিণ পার্থ আধিকার 

করিবে। শদীয় সেন। বুদ্ধস্থলে থাকিতে 

জাতীয় মেনাও এ গৌরৰ 

অগ্পাচ-কুলশীল আগন্কক বৌদশিহোর 

পক্ষে এ মন্মান বড় উপেক্ষণীয় নঙে। 

এ দিকে গাুরিধ্ার অনু বিজয়. 

পাবেন ন1। 

ভ্ ্ € 

 মঙো পুনয়ায় বিকৃতি হতেন । | পকম্পরার স্বাদ শ্বদেশে গঙ্ত ছহইল। 
! গু ৫ 
জীস্ত গোল! গুলি সকল ঝাকে ঝাঁকে 

ক্াার গাথের কাচ দিয় ছ্ুটিতেছে, 
অথচ তাহাকে স্পর্শ করিতেছে না। 

।ক্েখিলে আপাতত বোধ হয়, খেন সে গুলি ৃ ৷ লৌরগ্রাকারে ঘেকিয়া বেগে ফিরিয়া 
'আলিতেছে। তিনি শৌর্ধো ও বীর্ধো 

বেমন লোকের পরিশ্যয়জনক হট্পা- 

। ছিলেন, দয়ার্ডেও ঠিক সেইরপ বিদ্যায় 

উদ্দীপন করিয়াছিলেন ॥ বিজয়ের 

; পূর্বে বা পরে কোন সময়েই অকারণে 
। শক্র-রক্ষপাত করিয়া বীরধর্ধ কলকিত 

করিতেন নাঃ বি তি ডি 

সমন্ত হঞ্ঠালী এপ সমাচারে আনন্দে ৪ 

উৎসাক্কে উপমা চষ্ঠয়] উঠিল । ফর়েছ্ল 

তাহার সম্মানার্থ তাঙ্বাকে এক খানি 

তরবারি উপটোৌকন দ্রিবেন বলিয়া, 

প্রকাশারূপে ঘোষণা করিলেন॥ কিছু এ 
সক্্ানকুটক উপভাহী গ্রাচণ করিবার 

পূর্বেই টদ্তালীর উদ্ধার-সার্ধালের জর্নী 

শচপীয় প্রবলর ? ভুঞ্জবলের প্রয়োজন 

চইয়া উঠিল। ১৮৪৮ খৃষ্ঠাবের বৈল্লহিক 

খন্ু/খান. গারিবল্টীকে যছ. দিনের 

নির্ধাসনের পরে শ্বদেশে আনয়ন করিল। 

হিনি অবিপন্বেট দক্ষিণ টাইঃলাভিগুখে 



॥ 

অন্ীরৎসেনার বিরুদ্ধে যাত্র। করিলেন । 
তাছার রাইফল, বঙ্দুক সকল অবিরাম 

'অগ্রি উদদীঃণ করিয়। শক্রমেনাকে 

অন্ত বাত করিয়া তুলিল। তিনি 

পীডঅপ্টগাজ চারলস আলবার্টের 
মিকটে কার্ধা করিছে চাঠিলেন। কিন্ত 

সেঈ ভীরু নরপতি ভাঙ্চাতে সহজে 

সম্মত হুটলেন্ না। তিনি কেবল 
অনুগ্রহ করিয়! গারিবল্জীকে অস্থায়ী 

অট্যতনিঝ মেনাদলের ( ভলান্টীয়ার ) 

সৈনা সংগ্রহ করিবার অঙ্গুমতি প্রদান 

করিলেন। এটকআদেশ এ্রাচার চইবা- 

মাত দালেদলে শ্বজাতি-গ্রেমিক রণোন্বত্ব 

ইতালীয় যুবকদল তাহার পচাঁকা মূলে 
আলিয়া দাড়াটল। এট জাতীয় সেন 
জাইয়! তিনি অস্্রীয়গণের উপরি ক্রমাগত 

কয়েকটী যুদ্ধে জয় লাভ করিলেন। তিনি 
ঘে অবশেষে পরাজিত হইলেন, লে 

তীঙ্কার দোষনয়।) জাতীয় বিশ্বাস. 

ঘবাকতা ও জাতীয় সীছাষে।র 'অভাবই 

ভাঙার মূল। 

তাছার্ ও তদীয় সেনার শোর্ধা-বীর্ষো 
গু দয়াদাক্ষিণো রণবীর অ্ট্রী' সেনা 

মায়কেছও যুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার! 

বিজয় লা করিয়া, বজিত গারিবজ্ডীর 

গ্েনার ভূষ্সী প্রশংসা করিয়াছিলেন । 
ভিদি অকুতকার্ধ্য ই! নৈনা মকলকে 

বিছা দিয়া বিষয় মলে ইউনাইটেড, 
প্রেটেসে বাতা করিলেন ; তথায় 
'সবাধিজ্যোপন্ীবী হত গুড দিনের 
প্রতীক্ষায় হলিয রহিলেন। | কধির দিব! ভোমাদিগকে খাওয়াইরেন | | 

এমন সময়ে পেরুদেশে যুদ্ধ বাধিয়1 | 

ঠিল। পেরুর সৈনাপত্য তাছার হতে | 
মমর্পিত হছইল। তাহাতে তাহার যশঃ- | 

সৌরভ সমস্ত পৃথিবীতে পরিবরগ হট । 

পেুদেশের যুদ্ধের অৰদানে গ্যারি বজ্ডী 
স্বদেশে প্রতাগত্ত হইলেন? এবং পুত্র- 

গণ সহ ক্যাপ্রের! দ্বীপে পাঁচ বৎসর কাল 

অজ্ঞাতবাসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, 

কিন্তু ্টাছার কার্যাকরী মানসিক বৃত্তি 
স্থির থাকিবার নছে। তিনি এই দ্বীপে 

বিস্তত কৃষিভার্ধ্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। 
অনেক পতিত জমির আবাদ আর্ত 

করিলেন, এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড | 

গোলাবাড়ী সকল প্রস্ত করিলেন। 
অচিরকাল-মধ্যে তাহার গৃহ ধন-ধাল্যে 

পরিপূর্ণ হইল। তিনি কৃষিজাত পথা- 

সকল নান] প্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ | 

করিবার জনা এক খানি সমুদ্রযান প্রস্তত 

করাইলেন। সময়ে সময়ে তাহাতে 
চড়ির। তিনি স্বয়ং বাণিজযার্থ নাইল নগরে | 

গমন করিতেন । তাহার আদর্শ জীবন, ৃ 

উাছার প্রকুল্স শ্রমপ্রবপভা, তাহার | 
হৃদয়ের, ও" মনের রদণীর গুণাবলী-- | 

অচিরকাল-মধ্যে তাহাকে পরিচিত | 

বাক্ি-মাত্রেই ভক্তি ও প্রীতির আধার 

করিয়া তুলিল ॥ “ভারতীয় যুবক! | 

টাকরী হইল না বলিক্, হতাশ হইও | 

নাঁ ! জননী ভারতভূমি রত্বগর্ভ!। | 

গারিবন্ডীগ ন্যায়, জননীর আরাধনা 

করিতে শিখ। তিনি বক্ষঃ চিরিয়া শরীরের 
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ভারতীর সন্তান হইয়।» তোষাদিগকে 
| পয়ের ঘানত্ব করিতে হইবে না! । 

দাসত্বের মর্থান্তধা আঘাতে জঙ্ট রিত 

1 ইর্চালী জবার মাথ! তুলিল। ইতালী 
| দীর্ঘলীবী হউক ।+ « ইচ্তালীর ছক!” 
| ইত্যাদি শবে আবার গগন উদেধাধিত 

হইল | এই শেষ ্বাধীনতা-গীমরে 

জাভীর নয়ন আবার গ্যারিবজ্ডীর দিকে 

পতিত হটল। দলেই জাতীয় আহ্বানে 

গারিবন্ডজীর আসন টলিল। তীছার 

| জ্দযস্থিত প্রধূমিত বীর্ধাবহি অলিয়া 
| উঠিশ । সব্সাতির উদ্ধার-সাধন- 

| রূপব্রতের উদ্যাপনার পিন উপস্থিত 

দেখিত্না তিনি আর আপন আশ্রম 

স্থির থাকিতে পারিলেন না। ছদেশের 

| স্বাধীনতা1-মন্দিরে বলি দিতে তীহার 

কিছুই আদেয় ছিল না। ইতালী 

। শ্বাধীনতা-উদ্ধারের জনা তিনি নিলগের 

প্রাণ-মধিক কি,প্রাণাধিক স্্রীপুত্র পর্যান্ত 

হলি জিতে প্রস্তত ছ্বিলেন। তিনি 

| টৈশ্লীবিক দলা ছিলেন না, বিপ্লবকাঁলীন 

| অবাজকতার নুবিধা লইর! পরস্থ লুণ্ঠন 
কর! তাহার উদ্দেশ্য ছিল নী।* ভিন 

| লক্ষ্মীকামী সৈনিক পুরুষ ছিলেন না-- 
| আপনার অন্ত বীরত্ব দেখাই! লোককে 
| মুগ্ধ করিয়! রাজশিংছাসন অধিকার 

| করা তাহার পক্ষা ছিল না। তিনি 

| রঙালয়ের নায়কের ন্যার মৌখিক 

| অভিনয় করির। স্বঞাতিপ্রেষের পরা- 

| কাঠ বেখাইতে প্রন্তত ছিলেন ন1। 

ভিনি প্রন্কৃতির সন্তান ছিলেন, তাছার 

ঘা গসর্গ। 

চন. 

হৃদয়ে কপটতা ছিল না । "তিনি 

প্রাণাপেক্ষা ইভালীকে ভালবালিতেন, 

তাই “ইভালীর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তপ্ত 
ছিলেন। ইতভালীর উদ্ধারের গলা 

প্রকৃতি তাহাকে জাতীর অধিনেত। 

করিয়া পাঠা ইয়ািলেন, ভাই আক্গ 

জাতীয় স্বাধীনতা-সমরে সমস্ত ইভালী 

এক বাকো তাহাকে টুননাপতো বরণ 

করিলেন। তিনি প্রাচীন রোমীয় ডি:টউ” 

টবের ন্যায় হলকর্মধণ পরিত্যাগ করি! 

জাতীয় অধিনেতৃত্থে অভিষিক্ত হটলেন। 

এ জাতীয় ্রিশ্বাসেব অপবারছার ভিনি 
কখনই করেন নাই। নেপোশিয়নের 

ন্যায় তিনি এই মহতী জাতীয় পেন! 

লইয়। ঈতালীর সম্রাট হইডে পারিতেন। 
কিন্ত সেই স্বজাতিপ্রেমিকের হাঙর 

নিজের পার্থিব উন্নতির জন্য বকুল 

ছিল না। শরুদিগকে ইতালী কষে 

“ছউদ্ছে বিদুর্সিত করিয়া! গিনি ভিক্টর 

উমাসুযলয় তত্তেখটতালীব অগ্রতিত্ন্থী 
সাম্্রাঙা নাঙা কপির! আবার দীনবেশে 

নিজ দ্বীপাবালনে আরা উপস্থিত 
হইলেনণ। ভিক্টর ইমানুদেলের তাহাকে 
অঙেয় কিছুই ছিল না। উচ্চ পদ, 
পেন সন ও জাইগিরণ্একে একে তিনি 

সমন্তই গা।রিবন্ডীকে দিতে চাছিলেন। 

কিন্ত তিনি সমস্থ প্রশ্ঠটাখান করিলেন। 
তিনি শ্বঙ্গেশের স্বাধীনত] উদ্ধার জনা 

অমি মিষোবিত করিয়াছিলেন, খ্নাজ 

€ল ব্রতের উদ্য।পনা হইল । অনগনি, অনি 

কোধসাৎ করিয়া! লেট দ্বীপদ্থ পর্ণ 
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কুটীরে গমন করিলেন ; আবার হল: | কলঙ্ক হইতে বিধৌত করিয়া! মিষ্পন্ রা বক্ষ 

চিলন1 স্বাগ জীবিক। নির্বাহ করিতে | ও পবিত্র অবস্থায় ভবিষ্য পুরুষের হস্তে 

আর্ত করিলেন । তিনি যেখানে | সমর্পণ করিতে হবে । লঘন্ত ইতালীয় 

মাইতেন। সেই খানেই লোকে তাহার | জাতি একবাক্তো যে ভিকৃটর ইত্মাছয়েৈর 
জয়ধ্বনি করিত দেখিয়া, ভিনি ক্রমে | হস্তে জাতীয় নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছেন, 

লোকালয় পরিত্যাগ করির়। নির্জন প্যানে | তিনিই আমাকে আপনাক্ষিগের নিকটে 
বাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। জগতের | পাঠালেন । তাহার ইচ্ছা আপনার! 

ভাগ এন্প লোক লচরাচর ঘটে না! | এই জাতীয় স্বাধীনভ1-সষরের নিমন্ত 

ভারতে এরূপ এক জন লোক জন্মিলে, ] দলবদ্ধ ও বন্ধ-পরিকর হছউন। যে পবিত্র; 
ভারতের এ হুদদশ। কয় দিণ থাকে? কাধোর তার আমার হনে নাভ 

তিনি জাতীর সেনার অধিনায়ক | হইয়ছে, আমি কায়মনোবাকে তাহার 

হক! লক্কার্ডীতে গিয়া! লহ্বার্ডগণকে | শিদ্ধি কামনা করিতেছি । আমি যে 
উল্লেখ করিয়া যে ঘোষণাপত্র গ্রচার ! জাতীয় সৈনাপত্তে রহ হুইয়াছি, 

(করেন, তাহাতে তাহার জুদয়ের ভাব | তজ্জন্য আমি আপনাকে বিশেষ গোএবা- 

অক্ষরে অক্ষবে নিখিত আছে। সে ম্বিত মনে করি। ভর:তৃগণ ! আর কেন? 
৷ খেধখাপত্র এম--প্লঙ্বাড গণ ! আপনা ৭) | অস্ত্র গ্রহণ করুন । উতালীর স্বাধীনতা. 

(নব জীবন লাভের জন। আচুত তইয়া- ! লু) দানত মেখে আচ্ছন্ন ভুইয়া! আছে। 

'ছেন। আশা করি, পন্িড়ীয়া ও | মাপনাদের বাবা অপ্মে হাহা ম বলথে 
লেগনানে। সময়ে আপনালিগের পিতৃ, | অপসারিত করুন। যেবে অস্ত্রগ্রহণক্ষম | 

পুরুষগণের সদৃশ *আপনারাও এই | হই়াও ঝনতগ্রহণে বিরত থাকিবে, সেই | 
যুদ্ধে অগ্রদ €ইবেন। এ বারও সেই শক্র, | সেই ব্যক্তি জাতীয় বিশ্বাসহস্তা। বণিক | 

সেই ভীষণ ঘাতক, নিম্ধম ও লুঠনশীল | দণ্ডিত হইবে। থে দিন ইতাীর বিচ্ছি 
গণ! ইচালীর অন্যান শ্র্দেশস্থ | পুত্র কন]াগণ একত্র মিলিত হইবে, 

আদীযর ভ্রানগণ একবাক্যে শপথ রর ষে দিন অধীনতার ছুর্ভর শুখন তাহ1- 

করিয়াছেন বে, তীছার] যুদ্ধে হর জয় | দিগ্রের চংশ হইতে ্থালিত সইতে, সেই 

(লা কাঁরষেন। নয প্রাপ পরিত্যাগ | দিন ইতালী আঁধার পৃর্ঘগৌরধে | 
করিবেন আহহ | *আপনার1ও সেই | প্রতি্ঠাপিত হইবে | ইউরোপীক জাতি- 

শপথ জাবক হউল্। আমাদিগকে | নিচুরর মধো ইতালী এক দিন থে 
(বিশ পুরষহালী ্ালখ, অভ্যাচা ও | উচ্চতম “আদন গ্রহণ করিয়াছিলেন, : 
| সগমানের প্রতিতখোধ লইংত হইতেছে | সেই দন 'ইঠানী সেই উচ্চ আলম ূ 

জাতী সাং্রাজাকে বৈচ্শিক: দাসিস্বোর পুমথিকা- ফরিথে।” : ডি 

৭০ ও ক ০০২০, ০ এপ ও আগ 

সপ পপ সপ পপ পপ পপ পপ পপ সপ ০ পা পাপা 

পু -০সদ সপ রপসরল প্ ও সক ফস 

০০০০ 

৮০4 

চা 

এসপি 
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*.  ম্যাট্লিনি। 
পাঠর 1 & যে লিডৃত প্র্গেশে একটা 

সামান্য ও মলিন দেবমদ্দির দেখিতেছ, | 

উছার অভাস্তরে ইভালীর মহাগ্রাণ | 
নিছিত আছেন। যাহার মন্্রলে | 
ইতালী-শশানক্ষেত্রে শত শত গ্যারিবন্তী : 
হই তইয়াছিলেন ; ধাছার সঙ্জীবন ওঁষধে ] 

যা ইতালী মৃতোখিত হঈয়াঠছন ; যাহার | 

1 | 

০০০ 

শুই রূপ উদ্দীপনা"বাকে কাছার হাছর 

না অগ্রিষয় ছটয়া উঠে! গাযারিবজ্ভীর 

শ্ইরূপ উদ্দীপনা-বাফ্যে ইতালী সমন্ত 
প্রদ্েশই আহি রগণের বিরুদ্ধে অভূান্থিত 

| হইল । তাহার লোিণ্চ কণুন্ি চতুর্দিকে | 
| বিদ্রোছানল সন্তুক্ষিত করিতে লাগিল। 

৷ ফলে দলে ইতালীর যুবকপন্প্রযায় গৃজ্চের 

ূ মায়ায়, প্রাণের আশা জলাসল রি 

ৃ ভাহার আদৃষ্টাস্থসাবী হইল । 
। উন্তালী খেন রণে মাতির। উন! 
| ঝড়ের মন্মুখে ডূলারাপির নায়, এই 
| প্রচণ্ড জাতীয় বলের লক্মুখে অটিয় 
নেন! উড়িয়া গেল। ইতালীগগনে 

বছ দিনের পরে সৌভাগা-তপন পুনগার় ইল সত 8 মুবক,গনক অননী 
উদিত বা লারিজঠী এনা ও দার] জৃত পরিত্যাগ কগিয়। সন্ন্যাসা* 

: চোষার বীর্তি! তুমি স্বদেশের জনা-_ ূ শ্রম গ্র্গ করিয়াছিলেন) ধাহার মন্ত্রের 

| । মোহিনী শক্তিএলে অপিক্ষিত ব। অ 
| স্বাধীনচার জনা--যাত1! করিলে, ইত্তি- ] রি দ্ধ 
ৃ রি ৷ শিক্ষিত সামানা পদাতিক নৈনা৭ 
। স্াসের প্রতি পত্রে ্গদক্ষরে তাহ! লিখিত 
ৃ স্মাতিপ্রেমে আযম বিসর্জন করিতে । থাকিবে । তোমায় আদর্শ পুরুষ করিবার ৃ 

টি বিধান্তা বীরোচিত দেহ, (প্রশক্ত নিখিয়ািপু ৃ  বাগাকুদীক্ষাৎলে দীক্ষিত 

ূ ললাট, প্রফুল্ন মুখকান্ি,নু বর্ণ বর্ণ,লোহিত | মা বা রে 188 না 
। পাঠিয়া গুলী লইয্লাচিলেন, তথাপি 

ধনর নুচিকণ আকুঞ্চিচ কেশরারি, | এনা আঁচে 
ও পতি গণের নাম 

উজ্জ্বল ঈষৎ ধূসর নগ্মনঘবয়,। দুপনিপ্চুট 
প্রকাশ করেন না ॥ 

বীথাবিনিলিত মধুর স্বর। অনিয়ন্ত্রত ূ টি । বাহার চির 4 
ৰ গৌরবে মুগ্ধ হইয়1 তোলীয যুবকগণ, 
 বিনঘ্ব-নআ্র ধাতি প্রড়তি ধে সকল বাছা! 

দলে দলে জগ্মড়ষি পরিত্যাগ, পূর্বক সৌন্বধো ভোষার খিভূ'ধিত করিকাছেন, 
5 ত্দীয় মাসেলিস্নিড স্বাশ্রমে আসিয়া 

নেগুপি কালে স্লই লয় প্রাপ্ধ হইবে; | উপস্থিত হয়াছিলেন ) প্তদ্ধ ইতার্লীর 
কিন্ত ভোষার অক্ষ কীর্তি অন কাল 

বিরাজমান থাকিবে । * ঈার জীবনীর প্রথম থও মুজিত ও প্রকািক্ঠ 
নে হইয়াছে। দির গওও বত ও বিজুাবে | 

রর ৬ ক 

লস আচ এ সনে ছি চি ক ও শি দিলনা শ্ছিরদ তন মে শহতী 

চ ঙ ৩, 

উদ্দীপনার ক্ষ লক্ষ ইনছালীয়ের রুদ্ধ র্ত-] 
আোত তাহাদ্দিগের ধমূনীতে বৈছ্যাতি ক ৰ 

বেগে প্রব্ছিত ছটয়াছিল) ধাঙ্গর প্রদীপ 
জীবনের আনু আক্মহাগের দৃঠাপ্তে ৰ 

১৭ 

আজ পচ ঞ কি 

শা পাস্টপপপপপ পোপ পাপা পাপপাপাও পল পিপিপি পপ পপ সপ 

চে 
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“ওহারতততিল 

পু ঘুধক কেন, বাহার বিত্বগ্রেমের মন্ত্রে 

| দীক্ষিত হইবার জন্য ,পোলতীর, 

মর ক্ষীর, জন্দাণীয়। হুষ্টজর্লতীর ও 

দু ফরাপীয় বৈপ্লবিকগণও দলে দলে 

| আসিয়া তদীয় আশ্রমে উপস্থিত 
| হইয়াছিলেন ও তাহার নিকটে মন্ত্র 

| গ্রহণ করিয়াছিলেন ) -_লেই জগদগকু 

ূ ইতালী-সকীবক মহাপ্রাণ ম্যাট লিনি 
| এই খানে মহানিদ্রায় অভিভূত রহিয়া- 

| ছেন-্অক্কৃতজ্ঞ ইতালী এক বার সে 

| দিকে তাকাইয়। দেখিতেছে ন1। খিনি 
| গ্যারিবজ্জীর দীক্ষাগ্ডর £ ধিনি গারি- 

ঘর বজ্ডীর সহ-সমরি-গণেরও মন্রগুর় ) 

| হিনি ইতালীর জন্য ইত্ভালীর উদ্ধার- 
| কামনাক আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহক্ষচর্থয 

র ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন ং বিনি ইতালীর 

ূ শোকে আশৈশব কৃফ্ণপরিচ্ছদ পরিধান 
| করিয়াছিলেন; [নি বিদ্যালয়ের কাষ্ঠ- 

| ষঞ্চকে বসিয়। করতলে পোল, হিন্যস্ত 
| করিয়া বিষঞ্জ মননে ইঙালা।র বর্ধমান 

| অবস্থা ভাবিয় অশ্রজল ফেলিয়াছিলেন ও 

ৃ ইভালীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা! করিয়া- 

| ছিলেন; বিনি বাবস্থারাজীবেখ্ পরীক্ষায় 
 উত্ভীন হইয়াও, ইতালীয় উদ্ধার-কামনার 
( নিজের আর্থিক উদ্মতির দিকেও তাকান 
! 

| মাই $ ধিনি পিতার অতুল সম্পত্তির 

সুতির প্দবন্থা বলি যনে করিতেন $ 

ধিনি নির্ধারন অবস্থায় ফপাশি পরর্ণ- 

যেপ্টের নির্যাতনে দিষসে ' ধিল-মধো 
লুফাইত থাকিয়া! রঙ্জনীতে ০উঠিয়া' নিজ 
মনের ভাখ লিপিবদ্ধ করিয়া] অপূর্ব 

উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধ লকল * নব্য ইতালী” 
নামক পত্রিকার প্রকাশিত করিয়া অসংখ্য 

শিষ্যধর্গ দ্বাক্স! পর দিনে সমজ ইতালীতে 

প্রচারিত করিতেন--্যে পন্জিকাগ্রচার, 

ছর্দান্ত অহ্িয়াছগ সমভ্ভ নিবারণ-চেষ্ট। 

পপ তাপস পিস 

স্পাপীস্পীপপীস্াশিসিকপাস্ী শশী তি পাশাপাশি শত তি শী 

বিফল করিয়াছিল-_ফাদ্দের নিধাতন৪ | 

মিক্ষল করিয়াছিল; হীাহায় প্রনীপ্ু 

উদ্দীপনাপূর্ণ রচন1 সকল ইভালীতে মত- 

বিপ্লব উপস্থিত না করিলে__-ঈতালীকে 

পূর্ব হইতে অপ্রিময় করিয়। না রাখিলে; 
বোধ হয়, সহত্র গ্যারিবজ্ডীর অস্ত্রে 
ইতালীর উদ্ধার সাধন হইত না? ধিনি 

- শাশিশ্শীশিিটঁি শস্্পিটশিশ টিটি শি গেষ্ট শাশশশ্টিশিশিীিস্টিপীসসপী 

। 
] 

শরনে ম্বলে। অশনে বসনে, নির্ধাসনে | 

নির্ধাতনে, ধ্যানে জ্ঞানে ইতালী ঘই | 

জানিতেন না; যিনি বিশ্বপ্রেমিক ও | 

বিশ্বনাগরিক হইয়া ও, ভবিষা বিশ্বজনীন- | 
সাধাক্পণত্ত্রের নেতৃত্ব ও কেন্ত্রুত্বে ইভা- | 
লীক্ষে অভিবিক করার সঙ্ধল্প পরিত্যাগ | 

করিতে পারেন নাই? সংক্ষেপতঃ যিনি | 

ইভালীর জদ্য পঙ্গে পঞগে সৃতুযুকে | 
আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ; __-প্রাণোৎ- | 

প্র একযাহ উত্তরাধিকারী হইয়া, ইভালীর 

উউদ্ধার-কামনার দারিতা ব্রত গ্রহণ করিয়া 
মি ছিলেন । বিনি নেই ভযহত ব্রত্তের উদ্- | অনস্তনিত্রার অভি্ৃতি অহিগাছেন, 
| বাপনাস জন) কারাগারের কষ্ষল-শব্যাকে | অন্ধ ইতালী ভাহা।' দেখে না। রাজ. 
| কোমল পুপশব্যা এবং নির্ষাসনকে | ভাস্বিক ইত্ালী-_সেই পুর্ণ লোবতান্্িক 

[১ রথ 
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সঙ্গের সেই অপূর্ব দৃষটান্তস্থল, ইচালীষর- | 

জীবিত, মহাপ্রাণ ম্যাট সিনি এখানে | 
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চৈত্র, ১২৮৮। 

ম্যাট সিনির যাহাত্খ্য আনুও বুধিত। 
উঠিতে পারে নাই, ভ্ভাই সেই বিশ্ব প্রাণ 

মহাপুরুষের পূজা! করে না। অবোধ 

ইতালী! এক দিন তোমাকে ইছার জন্য 

গুরুতর অনুশোচনা করিষ্ঠে হইবে, 

এক দিন তোমাকে এই ফোরতর পাপের ! হইয়াছে। 

া। 

হওয়ার ফল ইতালীফে ভোগ করিউেই 
হইবে। রা 

ভগবন্! অ্কতজ্ঞত ইতানী ভোষায় |. 
পুজা না করুক, পবিত্র-জাহ্বী-সলিল” |. 

বিগত ভারতে তোমার পুজা 'আরগ্ধ ূ ূ 

ভুমি যে স্বজাতিখ্রেমের | 
খোরভর প্রাযশ্চিত করিতে হইফে। ! মস্্রে ইতালীয় যুধকগণকে দীক্ষিত | 
ম্যাটমিনি তোমাকে যে উচ্চ আদর্শে 

[ লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, ভূমি আজ 

| সেখানে যাইতে চাঞিলে না। কিন্তু | সম্ীবনৌষধে ভারতের পিপায় শিগায় 

রত রি রাযি 

-১- 4 পপ পি 

পানি প্র. ৮০৫ ৮ মিসেস সা পপ ++ 

| 
ৰ 

| 

ৃ 

) 

| উপদেশ উললজ্বন করি বিপক্ষগামী 

করি্ািলে, আজ সেই মন্ত্রে ভারত- | 
| যুবক অনুপ্রাণিত হইয়াছে । তোমার | 

| কালহুউক,পরশ্ব হউক,এক দিন তোমায় | জীঙন মধণর হইতে আকিদ্ধ হট্টরাছে। ] 
সেস্থানের অভিলাধিণী হইতেউ.হইঘে, ৷ সৃতোখ্িত * উচ্চালীয়্ ন্যার সম্ভীবিভ ূ 
তখন তোমার বক্ষ আবার রধির-কর্দমিত | ভারতেও ক্রমে রুমে দুই একটী জীবন- | 
হইবে । এবার প্রধানত: বৈদেশিক- | লক্ষণম্পঞ্ট পরিব্যক হইতেকে। যে শাক্য-. ঈ 

গণের বক্ষে তোমার বক্ষ কর্দমমিত | সিংকের মভিম! ভারত বৃকিতে পারেন | 

| হইয়াছিল, প্ুতরাং তত মনোবেদন। 

| পাও নাই। কিন্তু আগামী বারে উতক্জ | ছিলেন, সেট শাকাসিংহট আজ জগতের | 

পক্ষেই তোমার পুত্রগ্পণ থাকিবে? সেই | এক-তৃভীয়াংশের ট্রশবর । সেট রূপ/তুঙ্গি | 

রাজতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রের বিবাদে 

তোমার বক্ষঃ ক্ষত বিক্ষত হইবে । ষদদি 

সাধারণতন্ত্রের জয় হয়, তখন তুমি ম্যাট 

লিনির পুঙ্গ! আরম্ভ করিষে। গ্যারিবন্ড ও 

প্রথমে সাধাযণভন্ত্রবাদী ছিলেন, কিন্ত 

ভিকৃটর ইনানুটলের গুণে মুগ্ধ হইয়া 

| পরে রান্ষতীন্ত্রিক হইয়াছিলেন। কিন্তু 

হ্যাটলিনির চিত্তশলাক চু্কশলাকার 

ন্যা সকল অবস্থাতে সেই এক দিক্ 

নক্ষ্য 'করিয়াছিল। এই দিকৃদর্শনের 

| 
« 

এ জতডি রক 

নাট বলিয়া), তাক্ার অনাদর করিয়া 

টুঙ্গালীতে অজাদৃত তইয়াও, তারতে | 

পূজিত । দৰ ! তাই ক্মাজ ভারত- | 
যুবক তোমার সমাধিমন্সিরের গ্রে | 

উপন্থিত। চীন পরির্রাদ্থীক -খেমন | 
বুদ্ধ গযায আনিয়া! ভীর্থ-পর্যাটনের | 
চরম ফল লাভ করে, আজ তারলুব | 
তোমার সমাধি দর্শন করিয়! সেই ফল | 

লাভ করিল। দেব! এক বারউঠিযা [| 
পদধূলি দেও। এক বাঁর দেখ দিয়া | 

আশীর্বাদ কর--“হকের মনোবাছা!পূর্ণ | 
হউক +) রি 
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রঞর্নি। . চৈজ্, ১২৮৮। 

'মানব-তত্ । 
সভ্যতা ৷ 

উন্নতিই মানবের মানব্ত্ব; হ্থতরাং সভা 

হওয়া মানবের নিতান্ধ আবশাক। 

কিন্তু, সভাচ্চা কাহাণকে বলে? সভ্যতার 

কোন লক্ষণ মাই ; অথব! সভান্চা-নির্র্বা- 

চক কোন গ্রন্থও দেখিতে পাওয়া যায় 

। ন1। তুমি যাহাকে লভাতা বঙগ, আমি 
] 

| 

সপ সপ 

তাহাকে অসভাতা বলি। হিন্দুরা 

র যাহাকে সভাত। বলেনঃ ই 'রাপীয়ের! 

' ভাহাকে অসভাতা বলেন । এইরপ,ধর্শের 

ন্যায় মভ্যত-সন্বদ্ধেও নানা মত-তেদ | 

দেখিতে পাওয়া যায়। অভহএব, প্রকৃত 

সভাত1 কিরূপে নির্নীত হইবে ? সভ্যতার 

| লক্ষণ কি?--বিশেষ বিবেচনা করিয়া 

॥ অবস্থার নাম 

দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় ছে, প্রক্ৃত্তিক 

অযভত1 ১ ' হছৃতর, 
| ট রর 

| সভাত। অপ্রাকতিক | কেননা, দেখিতে 

_- 2 ১ 

পাওয়া বাইডেছে--যে নকল মহুষা 

প্রান্তিক কাবস্কায় খাস করে অর্থাৎ 

যাছার। অনাবৃত স্থানে থাকে, ফল দৃশ 

ভক্ষণ করে, যথেচ্ছ বিচরণ করে, উলগ ; 

| খাকে। ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করেঃ কেবল 

| প্রন্কৃতির পথানুবর্থন করে 

| তাহার! নিতান্ত অসডয। 

| প্রান্তিক শক্তিয় লহিত বিরোধ করিয়া : 

| গৃহ নিশ্বাণ পূর্বাক বদতি করে, রৃষে- 
ও শা ভ্রবা তক্ষণ করে, বেশ বিন্যাস 

বলিয়। 

যাহারা 

ৃ করিয়া কদর্য অঙ্গ আসত করে, ইজি 

দমন করিয়া! নির্দিষ্ট পরিশীত ত্ী ভি 
অপর স্ত্রী গ্রহণ করে না, তাহার! সভ্যা। 

দেখা যাউটতেছে, যে জানি প্রকাতিকে 

বত অধিক পরিতাাগ করিয়। চলে, 

সেজাতি তত ভা, এবং যেজাতি হত ! 

অধিক প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া চলে, 

সে জাতি তত অসভ্য । স্বহরাং 

যাহারা অনাবৃত স্থানে বাস করে, 

তাহারা নিতান্ত অসভা। যাহারা পণ- 

| অপেক্ষাকৃত সভা, যাহার! বৃহৎ 
| অস্রালিক নিশা করে, তাহারা আরও 

1 সভা । যাহারা উলঙ্গ থাকে, তাহার! 
! অত্যন্ত অসভা, যাহারা বল পরিধান 

করে, তাহারা অপেক্ষাকৃত 

যাহারা 

করে, তাস্থারা আরও সভা, যাহার! 

অষ্টাঙ্কে বসন্ত বাবন্থার করে, তাহার! 

সব্ধীপেক্ষ। সভা । যাহার! বন) ফল মূল 

ও মাংস ভক্ষণ করে, তাহার! অনভ্য ) 

যাহারা কৃষি-জাত ড্রধা উক্ষণ করে, 
যাহারা 

মিঠা হণ্ড প্রভৃতি শিল্রগগাত ভ্বা 
1 ভক্ষণ করে, তাসারা আরও সভ্য। 

| যাহারা ইচ্ছা হইলেই স্ত্রী গ্রহণ করে, 

শসা ৮ সি সস ও শা 

০ 

' ক্তাছার অপেক্ষাঞত সন্াা। 

পপ শশী সাপ ১১ ০ পসরা ৭৭ ্পা সপ পা পাশাপাশি শত লাশ লাশে পীড৮ দীপ শশা ৮ 

এপার এআ পি শর্ত একা 

কুটার নিশ্বাণ করিয়া বাস করে, তাহার1 

সভা, ঃ 

কটিদেশে মাত্র বশর পরিধান | 

৪০০৪৬ ৩0 এ আস 

এস কুক 

তাষ্কার। সভা, যাছার। মনের হিলন । 

পর্যা *ব্বাহ-বজন ফ্েদন করে নাঃ [ 

রী ষ 



| তাছার! অপেক্ষাকৃত নূভা বাহার 

| যাবজ্জীবন বিবাহহ্ত্রে আবদ্ধ থাকে, 

তাহারা আরও সভা, যাহারা নিজের 

| মাত্র“তরপঞ্জোষণ করে, তাহার! জসভা ? 
[বাহার] স্ত্রীপুত্রের ভতরণ পোষণ ছিরে, 

তাষারা অপেক্ষাকৃত সভ্য যাহার! 

| মকলেরই ভরপপোষণ করিবার ভষ্ট| 
করে, তাহারা তদপেক্ষ! সভ্য । 

যাহারা কেধবল আপন সুখের জনা 

| বাস্ত, তাছার। অসভা। যাহার প্রতি- 

( বেশীকে আপনার ন্যায় দেখে, তাহার! 

৷ তদপেক্ষা সভা, যাহারা সর্বভূতকে 

| আপনার ন্যায় দেখে, তাহারা আরও 

। সভা । যাহার প্রণয় জন্য ভালবাসে, 

তাহার অসভ্য; যাহার কর্তব্য বলিয়। 

, ভবলবাপে, তাহারা লভা। বাহার ছুঃখ 

হইলেই কাদে এবং হুখ পাইলেই হাসে, 
| তাহার! অমভ্য এবং যাহ!র! হুখ দুঃখ 

| সমান জ্ঞান করেততাহার! সভ্য । যাহার! 

চপ শপ ১ শি এলি, এর, ০: দি এগ 

আ্মাভিমানী, তাহারা অসভা এবং 

যাহার! বিনয়ী, তাহার। সভা । বাহার! 

ক্রোধ হইলেই জলিয়া উঠে, তাহারা 

অসভা; যাহার! ক্রোধ নিবারণ করিতে 

পারে, তাহারা সভ্য। হাসার ক্ষতি- 

কারকেরু ক্ষতি করে? তাহার! অসভ্য 

এবং ধাছার। ক্স! “করে, তাছারা সভ্য। 

এইরূপে প্রমারিত হইবে যে, থে কার্য, 

প্রকৃতির যত অধীন, সে কার্ধা তত 

অসভ্য ; এবং যে কার্ধ যত কৃ্রিষ,তাছা 

তত নভ্য। যুক্তি অনুসারে বিষেচনা 

করিয়া দেখিলে, উহা! সঙ বলির! 
-720৫:72:: শুরুর... 

স্বোধ ছয়। কেন না, যাহ কিছু গা. 

তিক, তাছ1! আপন! হইতে হয়, ভাছায় | 
ঙ | 

জন্য মানবের প্রয়ান পাইতে হয় না। | 
যাহ! ক্কতিম, তাহা মানবের যত দ্বার] | 
সাধন করিতে হয়। যা আপনা | 

হইতে হয়, তাহা! যদি সভাত। হইত, | 

তাহ! হইলে বনা মানব--ইতর পণ্ড 

পঞ্চশিরাও সভ্ভা হইত । পরিধান জনা 

যাহারা বল বাবার করে। তাহার! 

বিনা আক্মাসে গ্রকৃতিগ্রদতত পদার্থ লইয়! | 
পরিধান করে। যার বস্ত্র বাবছার ] 
করে, দ্বাহীর[ কত বুদ্ধি কৌশগী প্রকাশ | 

করিয়া তুলা, পগুলোম বা গুটী হইডে | 
শত্র প্রস্তত করিয়। বস্্ব বয়ন করে। 

মেই ঘগ্রকে ক প্রকার বর্ণে রঞ্জিত করে, | 

এবং স্বর্ণ রৌগা গ্রস্ৃতি সংলগ্ন করিয়! 

কভ পৌনধর্যধালী করে। যে যত বুদ্ধি- 

কৌশশ ও শিল্প- -নৈপুণা প্রকাশ কমিতে | 

শ্মারে, সে তত উৎকই বস্ত্র প্রস্তত | 

করিতে পারে। এ সকলে বুদ্ধিচালন1, 

চিন্তা, চেষ্টা ও যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে 

ক এজানা সকলে তুহ পারে না? 

যারা খত পারে, তাছার। তত সভা-- 
তাহাদিগের তত গৌরব |, 
সাতার এত গৌরবধ্ইত না) স্ৃতরাং 
অসভাত1 প্রার্কতিক এবং" সঙাতা 

অপ্রাতিক | হিন্কৎ তাহা বলিয়া 

নচেৎ পু 

শা পেশীর ২ 0 পি হ উজ 

অপ্রারৃতিকমাবেই সভাতা হইতে. 

পারে না! 

প্রাকৃতিক, উপরি উক নিরষাহুলারে 

যাহারা আহার করেব! পি! বার, 

মানবের আহার শিত্রা। 

ৰ 
ৃ 
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নিশ্্রাষ্চাগ করে, তাছার1 সভ্য । যাহার! 

তরী গ্রহণ করে, তাহার! অসভ্ভা এবং স্ত্রী- 
ত্যাগী সন্নযাসীরা সভা । বযাহার1 পিতা, 

মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয় বন্ধু 

দিগকে ভালবাসে, তীনার। অনভা, 

এবং বাচার! এক-কালে মমত1-শৃনা, 

তাহারা সভা । কিন্তু তাহা কখনই 

হইতে পারে না। তাহ। যদি ন1 হল, 
তবে অপ্রাক্কতিক মাত্রেট মতাতা নহে। 

1 তৰে সভাতার লক্ষণ কি? একটা কথ! 

বিবেচন! "করিতে হইবে । যাহ! প্রাক- 

| তিক, তাহা আমাদিগের প্রয়োজ নীয় ; 
স্থতরাং তাহার তোন একটা ত্যাগ 

কর্রলে, আমার্দিগের সকল কার্ধা 

নির্ধ্যাছিত হইতে পারে না। আবার 

পুর্ববেই বল! গিয়াছে যে, প্রকৃতির 

বিরুদ্ধাচরথ কখনও সম্ভযে না। তবে 

কি গুকারে আমন! প্রা্কতি কত! পরি-: 

তাগ করিব? এবং যূদ্দিও ত্যাঃঃ করিতে 

পারি, তাহাতে কখনই আমাদের মঙ্গল 

হইতে পারে না। বাহ! মতাজ্্য এবং 

যাহ। ত্যাগ করলে, আমাদের অছিত 

হু, 'তাহা! কখনও সভ্যতা নহে। 

তাহ! হইলে স্ভ্যতাই অপ্রাক্কৃতিক 

হয়। প্রক্কৃতির মধ্যে কখনও কি 

অগ্রাক্কৃতিকত। খ[কিতে পাছে? কখনই 
না । তবে সভাত। কি? আমাদের বোধ 

হয়, লত্যতার গ্রক্কৃত অর্থ এই যে, যাহা! 
'ছিতের জনা গ্রক্কতি্যধ্ো প্রকাশাভাবে 

৮ সপ সস পি পি সর পতি. শি শাল শশিশিপিউ টি 

মা অথচ গুড় দ্বাবে আছে, সেই 
ধরল ঘাটি 2 তি ॥ 

টিনবকির 

আহবর্খন । রঙ 

4 

গার কপ ও পারাপার 

চৈ, ১২৮৮। 
ূ 

ভ্িতকর গৃঢ় প্রকৃতির প্রকাশই সভ্যত! ) | 
! 

অন্যথা, প্রকৃতির অবাধাত! বাত্তবিক | 

সভাত1 নছে। 

গৃহ, বস্ত্র, অর, ব্যঞ্চন ইত্যাদি কৃত্রেম 

পদার্থ সক প্রাকৃতিক না হইয়া ও, 

প্রারৃতিক। যেছেতু এ সকল প্রস্তুত 

বিবেচনা করিখ1 দেখ | 

কৰিবার 'উপকরণ প্রান্কৃতিক। যোগ | 

আকর্ষণাদ শক্তি প্রাকৃতিক এবং $ সকল ূ 

যোগ করির। প্রস্তত করিবার শক্ি । ৃ 

যাহ মানবের জ্াছে,তাহাও প্রাকৃতিক । ূ 

সুক্ষ বিবেচনা করিলে, মানব-নির্মিত 

কোন পদার্থই কৃত্রিম নহে। যদি 
তাহ! হইভ,ভধে বাবুইয়ের বাস। কৃত্রিম, 
উই টিবি কৃত্রিম এবং লাক্ষা,মধু প্রভৃতি ও 
কৃতিষ। কেন না; এ সকল মধুমক্ষিক! 

প্রভৃতি ইতর জন্তপ্রণীভ। ইতর জন্ব- | 
প্রণীত পদার্থ যদি কৃত্রিম না হইল, 

তবে মানবপ্রণীত পদ্রার্থ কত্রিম হইবে 

কেন? উহ্ারাগড ত ইতর জস্তর ন্যায় 

ঈশ্বরের সৃষ্ট বন্ত। 

| 

ৃ 
কিন্ত এ প্রবন্ধে 

আমাদের সে বিষয় আলোচনার | 

আবশ্যকতা নাই। আমরা মানব- 

গ্রণীতংপ্ার্থকে কৃত্রিষ বলিতে প্রস্তত। 

তৰে এই মার বলিতেছি যে, মানব যাহা 

্রস্তহ করে, তাহা গ্রাককতিক' শক্তির 
বলে করিয়। থাকে, ভুতরাং প্রকৃতির 

বিরুদ্ধ কিছু 'করিবার মানবের লাধ্য | 

নাই? ভাহা! করিতে হইলে, বিনাশ 

প্রাপ্ত হয়। জি | 
জন্য নিতান্ত আবশাক ॥ 

করি আঠার রর নখ 
শেপ 2টি ই তি 

তাহা! বদ্ধ | 
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ৃ 

র 

| ছর। হুতরাং তাছা! মানবের লাধা- 
| ভীত। ভাছার চেষ্টা করিলে, নষ্ট হইতে 
| হয়। গুছ,পরিচ্ছদদ--প্রকতিত প্রতিকূল 

নয় বরং অন্ুকূল। কারণ; তাহ মানব 

প্রন্তত কত্সিতে পারে। ধাদিও ত্রীকৃতি 

গৃহ গ্রদান করেন নাই, তথাপি পর্যস্ত- 

গুহা, বৃক্ষতল প্রদান করিয়াছেন । ফান 

তাহা হইতে উত্তষ গৃহ প্রস্বত কাদিতে 
পারে, আবার প্রকৃতি যেমন ক্রোধ 

দিয়াছেন, তেমনি আবায় ক্ষম1ও দিরা- 

ছেন। যেমন তালবাসা দিয়াছেন, 

তেমনি বৈরাগাও দিয়াছেন। ধেমন 

স্বার্থপরত1 দিয়াছেন, তেনি আধার 
পহাছগতৃতিগ দিয়াছেন, যেমন ছুথ 

দিয়াছেন, তেমনি ছুঃখ দিকাছেম। 

আঁবার এ সকল দমন ও বৃদ্ধি করিবার 

শক্তিও দিয়াছেন ইছার একটা চগ্সিতার্থ 

করিতে হইলে, অপরের বিক্ুদ্ধ'চরণ 

করা হয়। হরাং মানব ১ভিভতাভিলাষে 

ধ'কলের সামঞ্জস্য করিতে পারে। 

অতএব ইহাই স্থির ছইতেছে যে, মানব 

হিত-মাধন ' বা অচিত-নিবারণ জন্য 

প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাকৃতিক উপকরণ 

লইয়] যাহা প্রকাশ করে, তাহাই প্রকুত্ত 
ূ লতা 1 এই জনূই সভ্ভাগ্তা দানবের 

| এত আকাঙ্ষণীয়, এবং লতাজাতির এত 
| আদরণীয়। বাহ! আপন! হইতেই ছয়, 

তাহার জাহার প্রসংশ! কি ? তাহার যে 

| মনের । ঈশ্বর চুতককে লৌহাকর্থেণর 
শক্তি দিছেন, তাছাতে চে লৌহা- 

| আর্ত ্ীৎসর্গ। 
সতত কি পি ৩1২৯ এপ পপ পিতা 

] 5 
কতা 

র্ 

॥ হা 

ঢ 

ক্ষণ করে। গাহার নিজে হাহ ণ 

লে কিছুই কয়ে না। তাহাতে জার ৃ 

গৌরৰ'কি 1? তবে ভাহার গৌর পিই 
যে, সে বলিতে পারে--আমি মু ৃ 

ন হইয়া চুত্বক হটগ্নাছি, আমি বড় | 
কমিয়াছি। উপ যে তরী, প্রগয়ে সু 
হইয়া! কোন হুন্দর যুবককে ভালবাসে, 

তাঁহাতে ভাছার প্রশংসা কি? গে ভ| 

যুবার রূপে মুগ্ধ ও আক হইয়াই ভাল | 
বালিতেছে, শোতে তাহাকে লয় 

সাইতেছে। আর যে নারী, পতি কু” 

সিত। ভালবাসার যোগ্য নর গদেখিয়াঙ | 

গুদ্ধ কর্তবোর অধীন হইয়। ক্রযাগত 

চেষ্টা স্বা়! ভালবালিতেছে। তাহাই 

তাগবাসার প্রশংলা । কেন না, প্রকৃতি 

তাহাকে ভাপবামিতে বলেন নাই, বরং 

স্পা করিতে বাঁলয়াছেন,কিন্তু সে টেষ্টাধলে | 

বৈরাগা দূরীক্ুত করিয়া! ভালবাদ। জমি | 

গানেও & আলবাসা জন্মাতে তাঁছার 

অনেক ্রাক়াস লীগিয়াছে। বগি 

কার্ধা করায় তাছার বৃদ্ধি-সাষগ্চসা কর! 

'স্থটয়। থাকে) অথব1 তদছা! মানবের হিত্ত 

করা হয়৷ থাকে তষে উচ্থাকে সত্তা 

বাবার বলিতে হই:ব। এ কারা নীয়ীয়, 
প্রত প্রশঃসবযোগাঁ । বখন আধ! 

মভ্যত! বর্ধন! করিব) তখনই এই রমণীর 

প্রশংসা করিব। * 'অগ্র যখন গ্বঙাবের 

শোতা বর্ণনা করিতে করিতে মু? 

ময়ূরী নৃত্য বর্ণন করিব, নীল আকাপে 
চন্্রিকা-জাতির জুখ্যাতি  কষিবঃ 'গখন 

সিল নর্বীর লহরী-লীগায় শোডার 



৫৫৬ 
ত মিরার রী? কিি ভীতির রারনহিরার | 

হইতে নিবারণ করিবার যে উপায় আজে, | 

কম্তিম পদার্থ হইতে তাঞা অপেক্ষা র 

ব্ষি বলিব, যপন ভ্রেমরের মধু পান, 

| ভাুদর্শনে কমলিনী-গ্রকাশাদির বর্ণন! 
| করিব, সেই সময়ে প্রথমোজ রিপযুগ্ধা 

| মুদ্ীর প্রণয়ের প্রশংলা করিব। 

ূ সৌলারধধো তী বমণীয় প্রণয় শেঠ বটে, 

কিন্তু মানবীয় উচ্চ "ভাব উহাতে কিছু 

নাই? শ্বরাঃ মাহায্মাহ্ীন। এইট জন্য 
ভারত-সনী সাধিত্রী ও মহান্ারতীয় 
কুষ্ঠ-রোগ-গ্রস্ত ত্রাঙ্মণ-পত্ধীর সতীত্বের 

যত মাহাথ্মা, অজ্জ-রমণী ইন্দুমণ্ঠী ও 

তরহ-মাতা শকুস্তলার তত মাচাত্সা 

| নছে। €কন না, গতিপধার়ণ! সাবিত্রী 

ূ এক বত্মর পরে বৈধবাধস্ত্রণা তোগ 

| করিতে হইবে জানিয়াঞ, কর্তব্য অন্ধু- 

রোধে সঙ্বল্িত স্বামী সতাহান্কে পরি- 
| ত্যাগ করেন নাই এবং এ ভারতোক্ 

| পতিতা! রমণী কু্ঠরোঁগগ্রন্ত পতির 

| মনন্তপ্টি জন্য কত ঢরূচ ব্যাপার সম্পাদন 
| করিয়াছেন। উন্ুমতী ০৩ শকৃস্তলান 

| প্রগয় অক বটে, তী প্রণয়ের মধুবতা 
| অধিক বটে, কিন্ত তাহা হত শ্লাধনীয় 

| নছে। , কেন, না, তাহাদের প্রণয় 

| প্রান্কৃতিফ আবধপজাত। 
|: ভাতার এত প্রশংসার কারণ এই 
| খে--যাহা প্রারুতিক, তাছা। হইতে 
যে উপক্কায় পাওয়া যায়, ' তাহা ত 

| আসর! পাইডেছি তত্তি্ কতিম 
প্ণর্থ ছইতে যে উপকার পাওয়া 

|.বায়, গাহা সভাতা নল হইলে, পাওয়। 

| বাষ.না ; এবং প্রাকৃতিক পদ্বার্থ হইতে 

অধিক । ক্ুচবাং 

ধ্টচত্র, ১২৮৮ * 

সভাদিগের স্বখ-| 

সম্পাদন ৬ ছুঃখ*নিবারণ করিবার যত | 

উপায় আছ, অসভাক্িগের তা | 

অপেক্ষা নিতাত্ত অল্ল। তুলনায় সভোোরা | 

দে এ্র্বং অপদভোর] পণ্ড তুলা হয়। 
দেখানে মহ লভাত।, সেখানকার মানব 

তন উচ্চ-শকিবিশিষ্ট এবং গেখানে যত 
অসতাত1,তথাকার লোক তত পশু-শকি- 

টি ক 

স্পা শি্রিশিশীটি 

মন্পন্ন। কিন্ত অর্গ যেমন রন্ধন ও; 

গৃঃনাহ চুইই সম্পাদন করে, সন্ভাতাও | 

সেইরূপ ছিত ও অনিত উভয় কার্ধ। 

সম্পাদন করিয়া! থাকে । অমভার্ণিগের 

হিপ পে 

শারীরিক বল অধিক, মানপিক বল 'ল্প | 

এবং সভাদিগের মানসিক বঙ্গ অধিক, ৷ 
শাবীরিক বল অনধিক । কারণঅসভে রা | 

কেবল শগীর চালনা! করায় তাভাদের | 

শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়। সন্ভাগণ | 

অধিক মানলিক চিন্তা করায়, তাহাদের 

শরীর ভুর্বধল ছয়। অসভ্য্িগের শরীর 
দু, মন অটল, অভ্তাব অল্প; বুতরাং 

তাঙাদেরল্দখ চরিতার্থ না ছঞ্য়ার জন্য 

পিিসপ পপ আপ শা পা 

£খ অল্প হয়। আহার-বিহারাদি নিতান্ত | 

প্রয়োজনীর কার্ধা গুলি ' সম্পা্ন | 

করিতে পারিলেই, তাহার ভুখী হয়।] 
কিন্ত মভাগণের শরীর শক্কিহীন, মন 

চিন্তাযুকত এবং অন্ভাৰ অনেক হওয়ায় 

তৎ-সমস্ত অলম্পাদিত হওয়ার কারণ 

ছঃখ অনেক এবং তাহাদের খের 
পপ পরী পেশি স্পিন ও লালসা, 

1 আষাদের যে অপক্ার হয়, বাহ! শকতি সংখ্যা-স্ুম। অসভোরা মত্ত কার্ধ্য | 
৯াশত পাপী টি লীি্পনিপিস্ি তি শত শিহরিত শিশশিপাশাশীটা 7 



টং 

] 

চিজ, ১২৮৮।,. 
এ কল 

দৈছিক বল দ্বার) সম্পর়্ করে, সজ্যের 
আনেক কাধা যন্গুবলে সষাধ। করে! 

। সভ্ভোর1 আজময়াস্তর দ্বারা মুহব্্র নধে। সত 

বাক্তির প্র]ণণাশ কপিতে পারে। 

সুতরাং আলসভায মলবুদ্ধে তার! 

৷ অপারগ । ৰাম্পীর রথে তাহার) এক 

মাসের পথ একদিনে যার, তরাং জ্মসভু/- 

 দিগের পথ অশ্রমূণ তাঙারা অশক্ত। 

( শীত-বাহাদি নিখারণোপযুক্ যথেই ভ্রব। 
| সতাদিগের আছে, ন্ুভরাং 

এই প্রকারে সন্ত)- 

 দিগের কারিক শর্জি নাত্রেরই অল্পত। 

হয়। কিন্তু তৎ-পরিবর্ভে তাহাদের 

মানসিক শঙ্ষি ও শ্রমের বৃদ্ধ হয়। 

সেই মানসিক শক্তি-প্রভাবে তাহারা 

। নান। প্রকা্ আশ্চধ) বিজ্ঞান) দর্শন । 

| বিষে গ্রন্থ প্রণয়ন করে, নান! প্রকার 

! উই শিল্প-ন্ভাত* দ্রবা প্রস্তঠ করে 

র করিতে পারে না। 

। মাননীয় হয়। 

তাঞ্ার। | 
' অসভাদিগের ন্যায় শীত বাতাদি মহা ূ নে ভত সন্ঘানিত্ত হয়,এবং যে যঙ্গ কারা 

| করিতে পারে, সে 

তখন সভ্য নে প্রতিবেশীপিগের সন্ধি 

কুটিলভারপ অবস্থ্োচিত 

করে। “এ কুটিলতা হইতে মিথা!, 

প্রবঞ্চনা, চাটুবাদ প্রগঠির উৎপতি 

হয়। এবং ভাহ। হইতেই দ্রেমে নান] 

প্রকার বিবাদ বিসংবাদ উৎপন্ন হইয়া 

থাকে। অসছোর! শর্তি অনুসারে 

যাহার যত ধিক বল, 

সে তত প্রধান। এমন কি) বলই 

রাজত্বের কারণ। যাহার যেমন বুদ্ধি 

তহ যশন্ী হয়। 

সনাজজে অপদস্ন থাকে। 

কিন্ত সভানমাদে তদ্দপ নভে । সভা, 

মগাজে প্রক্তি-বঝরুদ্ধ সাম)তাব ঘোযিড 

রী অথব] কাধ অনভদিগের হই: ১ 

দৈষমা অধিক পাকে ত এক্না মানব 

মনোবেদনায় অপ্যির হ্য়। তাছার] চক 

থু কিতে ও অন্ধের দায়। 'তাহাগা মনে 

নিগুণের! 

। এবং নানা প্রকার জুথকর পদর্থ | নে জানি, ছে যেষ্টার্যয মার়েই ভাঙার 

ূ 9 সমাল-স্থিতির সুণৃঙ্খল| প্রস্তত করে 

| বটে, কিন্তু শ্রদীর দুর্দল হওয়ায় নান|- 

: | প্রকার শারীরিক রোগ-বস্ত্রণা খবংঞপুনঃ 

| পুনঃ অবস্থার বৈপরীতা ঘটায় নান! 
প্রকার মল্মদিক কই পাইয়। থাকে। 

1 আবর মনের সরলতাঞগ্রাক্কতিক, স্থৃতরাং 
উহা . অসভাদিণের ধশ্ব1 কুটিলত। 

কিম, উছ্া? সভ্যদিগের ধর্থ | 
প্রতিবেশীকে আতম্মবৎ জেখা সভ্াতার 

সমান অধিকাপী ও কিছ কাধের অনুষ্ঠান" 

কালে তাহার বিপরীভাচ রণ 

মনঃক্লেশে,চঞ্চল জয় টা কেবল 

মুখেই সর্দন্য দেখাইর] অর্থাৎ উন্চর, 
ভদ্র নির্বিশেষে সকলে মহাশয় বলিয়া ও 

মানাবর পাঠ লিখিয়। মামোর ফর প্রদান 

করেন। সভ্যনমজেও এই প্রকার 
ব্যাপার দেখিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, 

যদি সভাসমাজ চাক চক্াপূর্ণ এবং 

কাধ্য সত্য বটে, কিন্ত বদি এ প্রতিবেশী | হুখের নানাবিধ পদার্থে পরিব্যাপ্বদ়খাপি 

কাহারও . বিরোধী বদির! জ্ঞান হয, 
৬5. %$ ৭ স্রািএটি ৯ শি টি ৮ ১পহ « [টি 

ইহ! গ্রক্ুত, পক্ষে ১88৯ নয়! 
দূ ষ্ঠ চি 

৬ রশ ॥ না 

এ চারা 1 উর বাবারা. উর -স্প্প্পিক্ি 

৫৫৭ | 
] £ 

হে 

ব্যবছায় | 

১০ পিস পিপলস 

দেখির! | 

জমা 

তপ ্ঁ  



৫৫৮. 
ৰ 

আঁরাধশন | 
রর 
। ৮০০০০০০০০০৬ রা পট ওরাও আপ 

| সুধী নহে। ম্পষ্টই দেখিতে পাপ্তথা | শুকোমল পদাথ স্পর্শনে অন্ধের হুখোৎ- 
পত্ভি হয়। বর্দ এ সকল হুখের অভ্ভাব | 

| তর, বত কলহ, যত মনঃকষ্ট--অসভা | হর অর্থাৎ এ লঙ্ল দুখ তোগ করিবার | 

[ সমাজে তাহার সংখা! অনেক কম। 

| অপভ্য সমাজে সুখকর দ্রব্যের আধিকা 

নাই সত্য, কিন্ত তাহাদের ছুংখের ভাগ 

| অল্প। কিন্তু মানুষ সুখী না হউক, যদি 

| ছঃখ না পানু, সেই তাহার ভাল। 

[ অসভ্যদিগের নুখ অর্থাৎ বিলাসের 

| জব বেশী নাই; কালেই তৃপ্রি-হুখ 

| তাহার অল্প। অভাব পূরণ হইল না 

ৃ ধলিয়া যে ছ:খ, তাহা, তাহাগিগের 

[অল্প । সভোরা হুখ-জনক ভ্রবোর 

অনেক আম্বাদ পাইয়া থাকেন, কিন্তু 

ূ তাহাদের অনেক অভাব প্রযুক্ত সে সকল 

! অধিকাংশই অপূর্ণ থাকায়, যথেষউ ছঃখ 
| পাইয়া থাকেন | কষ্ট'ছুই প্রকার ; 

ছুংখকনিত এবং অন্ুখ্জনিত। আবশাক 

| উপযুক্ত পদার্থ আমর! মা পাই” ভবে 
আমাদের পে সক্ল দুখের অতাব অর্থাৎ 
অসুখ ছছটল। যেসকল ছ্ুধের জামা- 

গত অঠাব হয়, সেট সকল স্থুখ আমব! 

কখনও তোগ না করিয়া থাকিলে 

তাঞ্ার ক্মভাবে আমাদের কিছুমাত্র 

কষ্ট হয়না। বর্দিস্থখকর বস্তার কৃতিং 

আম্বাদ পাইয়া থাকি, তাছা! হইলে 
ভাঙার অতাথে অল্প কষ্ট হয়। আর 

যদ্ধি উত্। আমাদের অভ্যস্ত হইয়। হায়, 

তাহু। হইলে তাহার অপ্রান্তিতে আমা- 

পের কষ্ট প্রায় ছঃখেরই ন্যায় হইর। 

থাকে । অসভা কালে যখন মানবগণ 

, চৈত্র, ১২৮৮ ৫]. 

| উত্কষ্ট হর্স বাস, হ্থৃকোমল শহ্যায় | 

শঞ্সন) বিবিধ জমি ভক্ষা ভোঙন, ৰ 

| পদার্থের অভাবে রেশ জন্মে) অনয বিশুদ্ধ তান লর সংযুক্ত সংগীত শ্রবণ, 

'ছগিকে সুখকর পঙ্গার্থের 'অসন্ভাবেও বহুবিধ ভোগ্য ও বিলাস ভ্রবা উপ. 

| অন ঘটে। আমাদের শরীর রক্ষার | ভোগ জনিত আননের কিছুমাত্র আস্মা- 

| নিমিত্ত »আহীর, পানীয় জল ও বাযুখ ! দন পায় নাই, তখন এ সকলের অভাবে 

| প্রয়োজন | তাঙার . অভাধ ছলে, | 

আধা, পিপালা ও গ্রীক্মে অস্থির 

| তাহচদ্িণের [কছুণাঞ্র কষ্ট হইত না।| 

ছয়। গোলাপ পুণ্পের শ্্গন্ধি পাইলে | গ্রামন্ নিয়শ্রেপীর লোকদিগেরএ সকলের 
| জানর। আমো দত হই; কিন্ত বদি তাহ। 

| লা পাই, তাহ! হইলে পৃজ্গাস্রাণ-মিত 

৮৬ পাইলাম না বলিয়া আমার অনুখ 

| হইল। এর মিষ্টান্স তোজনে রসনার 
সুখ, পংশীত অধণে কের সুখ তু 

গোন পথীর্থ বর্শবে ' চদ্ুর দুখ, বং 

অন্ভাব ছেতু »ণে মিয়ানন্দ উদ্ধত | 
হয় না। ধেছেতু তাহারা কখনও খর] 
সকল হুখের রমগ্রছ কয়ে নাই এবং | 

ভাহায় প্রার্থাও হন, নাই। লত্যার | 
সঙ্গে সঙ্ধে দুখ ও ভোগধিলাসের অখেধ | 

জিন পূমার্থের ভাটি ছয় । বত অধিক 



| বন্ধ প্রস্তত হয়, যানবগণের সেই 
সকল পাইবার কারণ তই অভিলাষ 

বন্ধিত হুশ এবং সেই অভিলাষ যত 

1 অপূর্ণ থাকে, ততই অনু বৃদ্ধি হয়। 
| আমর! সভ্যসমাছে ভু কর দ্রব্য'ভোগ 

| করিতে করিতে এমন অভাত্ত ছইয়া 

| যাই যে, তর্বতাবে প্রাকতিবা অঞাব- 

| জনিত ছঃখের ন্যায় অন্থুখ ভোগ করিতে 

ৃ হয়। এইরূপ অবস্থা সভা সমাজে নিয়ত 

ৃ ঘটিয়] থাকে । বিশেষতঃ ইউরোপীয় 

॥ সভাতা এরূপ কষ্টের একান্ত কারণ। 

| ইউরোপীর সভাতায় মকলকেই স্বাধীন ও 
| মমান বলিয়! প্রকাশ করিঝাছেন / স্ল- 

| কেই হ্থখোপতোগে তুলা অধিকারী 

বলিম্বা উদেঘাধণ করিতেছেন। সুতরাং 

| যকপেই আখ লাভের জন্য লোলুপ, 
|| সকলেই বড় চাকুরি, বড় পদের নিষিতব 
| লালায়িত। অথচ তাছ! তি অল্প লোকে 
ৰ পার। অবরশিঃই লোকে মলোছংথে 

| ফিরিরা আইসে, আঁবার কেহ কেহ 
কিছুদিনের জনা পদমর্ধযাদ1-সম্পন্ন হইয়া 

| খ ও বিলান ভোগে অভ্যান্ত হইয়া 

| অপদস্থ হয়, তখন তাহার কষ্টের সীম! 

ট[খাকে না। তখন সে পর্গ নাই, সে 

অর্থ নাই । সে বিলাসের ভ্রবা ফোথায় 

পাইবে? তখন শ্যাাকে অট্টালিকা 

ছাড়িয়া কুটার়ে'অধিবাস “করিতে হয়| 

1 শকট-অমণ ঠাপ করিয়া! পগব্রজে বেড়া- 

[| ইতে হর, পলার, পিষ্টক প্রনিষ্ট ভোজ্য 
ৃ বর্জন করিয়া শাকার আহার করিতে 

1 গুছ, বহসূল) বেশবিন্যাস্ 
২০ আলী টি ই পিতা পাপ পাশা. 4 5 রং 

« পরিত্যাগ 

করিয়া লামান্য পরিচ্ছদ পরিছিত হইতে | 
হর়। ভূতাযভাবে মত্ত কারা নির্ধযাহ 
করিতে হ্য়। এক্ষণে তাহার কষ্টের 

অবধি থাকে না। অনভা জাতিকে এ। 
মকল কষ্ট কিছুই পাইতে হয় না। 
তাহাদিগের সুখের মামী অধিক নাই 

জতরাং তাছা পাউবার তেতু তাছা- 

পিগের লালমা জনে নানা না 

পাওয়ার কষ্ট হয় না| তাছাদিগের 

কেবল স্বাভাবিক নিত।নৈথষিত্তিন্ত পর্দা 

থেঁর প্রয়োজন হয়, তল্লাভার্থে চে! 
করে, গেই চে! গ্বাতাবিক? নিযমানু, 
সারে গ্ায়ই সফল হয়। আর সেই 

অভাব নিরাকরণ প্রযুক্ত চুঃথ শাস্তি 

তয় । ভাকাকেউ তাহার! ছখ মনে 

করে) অবশিষ্ট সময় তাহারা বিশ্রাম ও 

মনোমত জ্রোড়া মখে অন্িবাহছন করে। 

সভাগণের দুখের সামগ্রী অনেক এবং 
১ভাহা, পাইধুর কারণ দ্বার উদঘাটিত 

রভিয়াছে। সেই তেতু তান্ার] বালা 
চইন্তে বৃদ্ধকাল পর্যান্ত দিব], রাত্রি তলা" 

মক শারীরিক ৭ মানসিক পরিশ্রম 

করিতেছে, ক্াহাতে শরীর ও মল উদ্ধয়ই 

অসুস্থ হউঙেড়ে এবং যে আয়োদনদায়ক 

| পদার্থ পাউবার জনা এই কঠোর 

| তপগা। করিয়া দেহ ৫ মন প্স্ট করিল, 

তাহা না পার? ছিযাদসাগয়ে নিষপ্ন 

হউকেছে । প্রত নখের গা গ্রছণ 

তাহাদের অনৃষ্টে আদৌ ঘটে না। গন্ধ 
রোগ, শোক, নৈরাশা প্রত্ৃৃতির নিমিত্ত 
কষ্ট তোগ করিতে করিতেই জীবন 



গহন |: চৈত্র, ১২৮৮ 
নাচে উট এ সপ ৭ লি পপ পে ৮৯ অপ জপ চা অথ ৯ ক ০, হস জগ পপ পক চে পাশ আপ সপ | শপ শা 

র হার্িত হয়। সন্ভা সমাজে এই সকল | মহিভ এক্ষণকার খুটেনগ্িগের তুলনায় ৰ 

| ছুবস্তা দেখিয়| অনেকে অগ্বাভাতাকে | পণ্ড ও জেবতার প্রতেদ লক্ষিত উবে । | 
র প্রাকৃত সুখকর মনে করিয়াছেন | এই | সভাতাই উহার হেতু । যদি সভাতা না ূ 

জনা গোল্ডশ্লিথ নি উউরোপীয় | হউন; তাহা হলে পশ্ুদিগের ' অন্ত | 
1 পণ্ডিত কুষি-দ্ীবনের প্রশংস! তরিয়া- | উচ্গারাও চিরকাল প্রাকৃতিক নিয়মের | 
| ছেন) শিহলণ মি ক আরম ৰ অনুবর্তন, করিয়া এক বিপই থাকিত। | 

 পঞ্তিস্তগণ মানব অপেক্ষা পণ্ড জীবনের ূ তাই হঈলে পণ্ততে আর মানবে : 

| প্রশংস। করিখ্া/ছন। | ৷ বৈলক্ষপা কি থাকিত ? তাহা তলে 

যগ্গন্ত ং মুত্বীক্ষমে ন ধনিনাং কষে ন' | মানব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হইতে পারিত | 
|] চাটুং মা | না। ঈশ্বর মন্ুষাকে শ্রেঠঠ করিয়াছেন, | 

দৈষোং গর্ধাগির: গোষি ন পুনঃ | তন্সিমিত্ত সভাত] মানবের শ্বাডাবিক। 

এপ তা/শয়! ধাব্ল। ূ ৃতরাং অবশান্তানী। মানব জনল্মিলে 

কালে বলণানি খাদণ্ম সুশং নিদ্রাসি | যেমন প্রথমে বালাকাল, তৎপরে যৌবন : 
নিদ্রাগমে, ূ আপন! হইহৈই আইসে, সমাকেরও 

তন্মে জি কুঙগ। কুত ভবভা কিন্ব'ম তপুং : সেইরূপ অসভা কালের পরে সভাকাল 

তপঃ॥ _শ:ত্তিশতক। ূ আসিবে । সমাজের পক্ষে অনভ্যাবন্তা ' 

৷ শব কাল এবং সভখাবস্কা যৌবন কাল। : 
বাল্যকাল যেরূপ স্বভাবতঃ ক্রীড়া সুখের 

৬ পপ সস 

শসা 

কিছু নি বিয়া মানব লভা না! 

ৰ হয়|! আঅসভ থাকিবে, হি : 

নিতান্ত অশ্রঙ্ধেয় । সাই মানবের কাল, অসভা কাল মমাজের সেইরূপ ূ 

'মানবত্ব এবং অমভা্ীই মানতে পত্তত্থ। | স্বভাবতঃ খের কাল। যৌবন কাঁল 

পপ্ততে ও মানবে প্রদেদ এই যে, পশু বা | যেরূপ মানবের চিস্তাজটিল কার্ধযাকাল, ৷ 

কেবল এ শক'র। কাভার] : সভাকালও সমাজের মেইরূপ সখ; 

চিরকালই প্রণব নির্দেশ মতধ্মাহার) ; ছুঃখমির্রিউ উন্নতির কাল, যৌবন কালে ৃ 

নিদ্রা ও'ম্রীমন্তোগাদি কটিয়া কালয। পন | মানবগণ নানাবিধ সুখ ছুংখে বাপৃত 

(কবে। চারি সহগ্রী বতসং পৃ পন: থাক নানাবিধ , চিন্তাকার্দৌর ভার | 
[ষ প্রককাষ্টে বিচরণ করিভ, এগনও গ্িক ৰ আমির? টু বলিয়া! ফি চিরবালোর 1 

[মেইরূপ; তাহার এ$নংত্রও পরেবর্থল প্রার্থনা সঙ্গত হয়, তাঁঙা হইলে সভ্য ূ 

[হর নাই 1 কিন্ত রঃ বনর পৃর্কের কালের নান প্রকার কু দেখিয়া চির ! 

(ানিবের সহিত তূলন। করিয়া দেখ, | অসভ্য কালের কামনা যুক্ষিসিদ্ধ হইত ) ৰ 

হাতে কত- প্রেদ্ হুইক্াছে। ছই | কিন্ত চিরকালই বালা-ভীড়ায় ও পিভ। | 

[পত্র বলয় পূর্বককার' বৃটেনীয়দের ] যাতার্র হত্তাবলগ্ষনে গ্রভিপালিত হইয়াই | 

সপ 



ইচেজ, উ১২৯৮৮। 

| মানুযত্ব কোথায় থাকে? অতএব আঅসড।- 

বন্মার কামনা] কখনও উচিত নছে। 

বিশেষতঃ €দখা বাইতেছেস্-সভাত! 
কখনও৪ বিনা কারণে কেবল যু দ্বীরা 

আনা যাইতে পারে না। উহ প্রার্কৃতিক 

নিয়মানুযায়ী আপনিই আসিয়া” পঞ্চে। 
| উহাকে বাধা দিবার কাহার ও ক্ষমত! 

বন্দি কাটাইতে হইল, ভয়ে মছ্ুযোর | 

1 ৫৬১ 
জা 

ক্যুধ। অর্থাৎ আহার. করিবার, ঈদ | 

মানবের ্বভাবসিদ্ধ ধর্ম । আহার ন1 

করিলে মানবের অতাস্ত যাতন। ঘয় 

ও পরিশেষে মৃতু। হয়। আদিমকালে 

ক্ষধ! নিবারণ করিবার জনা ফল-মূলাছি 

প্রান্কৃতিক পদার্থ সকল হিল, পিপানা 
নিবারণের জন্য নদী প্রভৃতিতে জল ছ্ছিল। 

রী বৃষ্টি নিবারণ করিতে গিরিগুহা! 

ও বৃক্ষলত। ছিল। ক্রমে যখন মানবের 

₹খ্যা বুল হইয়া পড়িল, এসকল 

প্রাকৃতিক ফলে সকলের কুলাইল না, 

নাই। ভাহ। যদ ন! হইত, ডাহা হইলে । 

উচ্ভ কখনও আমসিত না। মানবের ূ 

যন্ব করিয়া সভাত! আনার কোন কারণ । 
| নাই। কারণ, অসভ্য কালেও মানব | 
' জন্মিত, মরিত | এই সভ্যকালেও মানব 

। মৃত্যু হয়। নেই অসভ্যকালে মরিলে 
। মানুবের যে গতি হত, এই সভ্যকালে 
ূ মরিলেও সেই গতি হয়। অধিক্ন্ধ তখন 

৷ স্থধ ছিল, এখন ঠিক তদ্ধিপরীত। এন্সপ 

৷ অবস্থায় কখনও অনায়াদলভা ফল মূল 
| পরিষ্ঠাগ করিস এক্ষণফার শ্রমার্মিত 

খাদ্যের বর করা মানঘের পক্ষে বুক্কি- 

যুক্ত হইতে পারে ন| । ফল সমন অথচ 
' বুঝা কষ্ট বাড়াইবার কারণ কি? পুঝে 

লোকে সুখে নিশ্চন্ত হইয়া আহারাদি 
' ফ্করিত, ট্কেন এক্ষণে আহারচিন্তায় 

জরর্রত হয়? অসভ্য জগৎ হষঈটতে 

সভ্য-জ্গতের ভির্ত1 কেবর্ণ চাকৃচিক্যে। 

কষ্টকর সতত! 

আনিয়াছে? কখনই নছে। প্রান্তিক 

অভাবই সনাতা 
রক্প্্রি  পপথ 

জন্মে ও মরে ও বরং এক্ষণে অল্প বয়সেই | খাদা সামগ্রী কুলাইল না, তখন অগতা1 

আনয়নের ,নিধান-) | হইল, কিন্ত যেমন যৌবনের পরে বার্ধক্য. 

তখন মানক্ুব র কৃমিকার্যা আগস্ঠ করিতে 

হল, যখন নদীতীরে বাসম্কান ও 

তাহাকে পুকফবিণী খনন করিয়। অনার 

বাস করিতে হটগপ।ঃ যখন গিরওুছা 

প্রতি হইতে শর বৃষ্টি আধি নিবারণের 

উপায় হইল না, তখন কাষেই গৃছ নিগ্মাণ| 
করিতে, ছুটল + অভাব হওয়াত্তেই | 

তাহা নিরাকরণের ঞটচ্ছা ৪ চেষ্টা হটল। ] 

বুদ্ধি বলে তাহাতে তাহার! .কৃতকার্ষা | 
তষ্টল। এইরূপে অভাব মোভনের | 

নিমিষ্ত মানব প্রথমে পা ন্ কবিপ।| 

ক্রমে এ সকল রুত্রিন পদার্থের ও সুদ | 

দ্রব্যের আস্বাদ পাঠ] উদ উৎপাদন | 

করিল এবং ক্রমে, কৃষি, বাণিজশ, শিল্প, | 

চাকুরি প্রতি সমগ্য কর্যয আরব্ধ হইল। 

বিজ্ঞান) দর্শন জোতিজ্বাদির গ্রন্থ | 

প্রণীত হুইল। সমালের পূর্ণ যৌৰন | 
কাল হইল,্্তখন মানব নাম সার্থক | 

1 

শা শিপ সিস্ট পিপি সীপসপাসপ পিসী ৭ পপ শপ প্রহার সক... পল দালান পাপা ৮ 

1 

1 

৭ শী বাসি ক 



টার্ন ডিভি হর 

॥ অবশ্ঠস্তাবী এবং উহাতে 'ঘখন মানবের, 

| ধা্তবিক তাহা নছে। সত্য জাতির যে 
॥ এত কষ্ট হইয়াছে, সভ্যতা নির্বাচনের 

| গোবই তাহার প্রধান কারগ। সভ্যতার 
টি লক্ষণ বুঝিতে নী পারিয়। এমত অহিত- 
|| কর বিষয় সকল লন্ভাতা যধ্যে পরি- 

মু গণিত হইয়াছে যে, কেবল তন্কারাই 
2 

ও ওতে মুড়া হয়, লষাজেরও সেট. |.সভ্য-সমাজের এত হুর্গতি । বদি বিশেষ 

রুপ সত্যতার পরে শাস্তি ও তদন্তে ধ্বংস | পর্যবেক্ষণ সহকারে সম্ভাতা নির্বাচন 

| হর। মানবের ন্যায় সমাজও চিরকাল | কর! বাক্স, তাহা হইলে কখনই এত 

থাকিবে না। পূর্ণ ভ্যতার পরে কিছু কাল কষ্ট হইত না,এবং ভাছ! হইলে সমাজের 

| মহাজ জৃন্থির থাকে, তরদানীং সমাজের দীর্ঘ-জীবী হওয়াও সম্ভব হটত। তযাছার 

আর উন্নতি সৃষ্ট হয় না। তৎপরে আর সে] প্রষাণন্থয়প আমর! ভারতীয় নভাভার 
সমাজের অভ্ভিত্ব পর্যাস্তও থাকে ন1। উট করিতে পারি । ভারতী সভাতায় 

| বৃদ্ধের অস্তে তাহার পুত্র যেরূপ তৎ- | দোষের ভাগ অতাল্প ছিল বলিয়া এই 

[স্থলাভিষিক্ত হইয়। কার্ধ্য করে,তজ্রপ বৃদ্ধ প্রাচীন পারত ৭1৮ শত বতমর ক্রমা- 

| সমাজের পরে আবার নূন্তন সমাজ, সভ্য র গন্ত অপরাপর যুবা শক্রদিগের সহিত 

| হইতে থাকে । এই জন্য প্রাচীন সভা-  ত্বশ্ব যুদ্ধ করিয়াও অর্দাপি জীবিত 

জাতি মিসর আসিরিক় প্রভৃতির লোপ রহিয়াছে । এখনও ভারতের নব উন্ন- 
হইয়াছে এবং নবীন সভাজাতি ইয়ুরো- | তির আশ। আছে । এই প্রাচীন শরীরেও 

পীরেরা তাহার স্বলাচিবিক্ত হয়! | উন্নতি সাধন করা! যায়। ইহ! কেবল 
এক্ষণে পৃথিবীর শোভ। বিস্তার করিতে- | ভারতীয় মত্যতার উৎকৃষ্টতার হেতু। 
ছেন; ভারত এক্ষণে জীবিত মাত্র 

। আছে। এই সকল দেখিয়। অনেকে 

॥ ভাবিতে পারেন, যখব লত্যতা মানবের 

ৰ | 
ৃ 

কিন্ত এক্ষণে ই্ুরোপীর সত্যতা প্রবেশ 

করিয়া ভারতকে দ্বিনন ভিপ্ন করিয়া 

তূলিবার উপক্রম করি্জাছে; কিন্তু ধন্য 

ভারতীয় মণ্যত'! এখনও ইহ! ইয়ুরোপীর় 

পভাতাকে পরাজয় করিবে, বোধ হুয়। 

আমর! ক্রমশঃ প্রকাশা প্রদ্ভাবে প্রকৃত 

 সন্ত্যতার,লক্ষণ, ভারতীয় সভাতার গুপ 

ও ইুরোপীয় নভাতার দোষ দেখাইয়া 

| দিবার চেষ্টা করিব। যে সংস্তকার্ধে 

সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছে, আমর] ভিন্ন 

কির গ্রবর্খে নেই. সকল বিষয়ের 

ালোডনা করিক। 

বীরেশ্বর পাড়ে। 

রস 

| কষ্ট বৃদ্ধি হয়, তখন সভ্যতা মানবের 
| বিড়ম্বনা তছৃত্তরে বক্তব্য যে, যৌবন 
| কাল যনে মুলবের বিড়ম্বন। হয়ঃ তবে 

র সভাভাও বিড়ম্বনা হইতে পারে, কিন্ত 

সী 

কর 

০ ০ শিপ পিপিপি সপ 441৭২ পাতি 

৮ পাশা পপি 



ণ টি তে ৭ রি ্ 

| চৈজ, ১২৮৮ | রা । ৫২ 
জি 

_ চক্রবাক |. 
( চক্ুবাকীর প্রতি । ) 

প্রাণবিহজিনী রে প্রিয় চন্বাকি 

অগৎ বস্কাকারয় ; অন্ধ এ নয়নদ্ব়ঃ 

শুনিতে, বুকতে হায,'বেদন আমার 

আছেকে?আমিকিঅন্ধ?অন্ধকি সংসার? 

বিধি--বিধিবিড়ত্ষনে, ছুই পারে ছুই জনে, 

মাঝায়ে তটিনী বছে, অকৃল! নিরখি? 

কূল আছে, কিস্তনাই!কি হইবেঞথাকি ? (১) 

নিরখিতে সাধ রে প্রিপ্ব-ধিহঙ্গিনি! 

হেরি মাত্র একবার, প্রাণ কাদে বায়ংবায়। 

ভাছাও ছলভ ফল? বুঝেছি জগৎ | 

যা! যাছার প্রয়োজন, তাচাই মহুৎ। 

নিশি কাদে কমলিনী, দিবা কাগে কুমুদিনী, 
নয়নে নিয়খি যাআ হাসিবে হাপিনী / ৫9 

নৈদাঘ-গগনে রে দগ্ধ-চার্তকিনি ! 

বিন্দুমাত বারি পান, তাছাতেউ প্রাণদান 

“বারিদে বারিছে, চাহে নতসি পুরিয়1, 

কত অনোপ্কত কাদে কত সুগ্ধ-ছিয়) 

নিশি কাদে কষলিনী, দিব! কাছে কুমুদিনী, 
পয কেরি খাত হবে প্রমোদিনী ? (৩) * 

* ভে বিলীন! রে স্ীধন তোবিনী, * 

সুদিরীক্ষ্য অন্ধকার গ্রপূরিগ ছষিম্রার 

গভীয় ভীষণ ধোরে তন্ধ, একাকিনী । 

আশ! তৃযাকুজ খাপ, হদয় কৃহ্দ মাম, 

জীবন ! জীবদ !. বলি, সকান্তর বনি ॥ (৪) 



| ররর ০০০০/০ররজারজাগরিিাররাহারাযারারাারারাযাজাররররর হারাবার রাজার 

ৃ ৫৬৪ ৰ | , চৈত্র, ১২৮৮ ॥ 
ইসস সা পা ০ এ পর ইজ এ পপ পাস তি সক পা 

মানসে কল্পনা,রে ভামিছে নলিনী, 

নাভি স্ছরে, নাহি হাসে, নাহি কিছু ভালবাসে, 

ৰ নয়নে পি '-ধার] ঢালিছে যামিনী ; 

ৃ “পাঠায়েছি উষযাদূতী, এখনে না গেরি হাতি, 

স্পর্শ কোমল করে কবে দিনমপি? ” (৫) 

চে 

শ্রুতি ভরি পিব রে অমিয় বর্ষণ)--- ূ 
মোহন মধুর ভাষ।, মনে মাত্র এই আশা! ; 

কিত্টবে?কিসম্বদ্ধে তাহাতে বন্ধন? 

পরিঠাপ দগ্ধচিন্ত, করে তরপণ ? (৬) 

জীবন, শীহলে রে? জীবনদায়িনি ! 

ইছার উক্ঠণ দিবে, কে আছে এ মর্কেো, দিবে? 

শিজ্ঞান,__অল্ঞান, কিন্তু প্রক্কৃতি ভাবিনী, 

অঙ্গুলি ছেলার়ে ছাদে জগৎ মোহিনী; (৭) ৰ 

কছে সুগস্তীরে রে অলঙ্যা বচন, 

পার্থিব |! কি কব ধ্যান? নিষিদ্ধ, তোমার ভ্তান) 

* প্রাক্ষ লীমার পার্থে করিতে গমন ; 

বনন্ত, ছ্ানস্তধাঁম, অনন্ত দর্শন ! (৮) 

পরশনে আশানল, করিতেছে হুশীতল? 
ধক্ ধক জলে অই ভয়হ-নল। 

হৃখেতে ? ন। ছুঃখে ভাসি ?কাদিয়া? নাবার হালি? 
| « উহাতে পুড়িছে কেন পতঙ্গের দন? (২) 

'জীবননযারিনী রে ছলে অবসান, 

খত ক, এত আশা, বংসারের ভালবাস!, 

প্রেম, ম্বেহ, অনুরাগ, যানলী পিপানা, 

ভাদনা, যাতনা জালা, যাক়া-মতবীচি কা-জাঙা 

: ছিব ছখ, নতং-কুুম জমান, (১০) 
চি 

অই যেংচুদ্বিছে রে মধুপ, কমলে, 

ৃ 

ূ পপ সস পপ পপ পাপ াশানপ পাট পাশে ািসপেপ্পাসপীিসপসাস্পিপস সাপস্পাস্ীসপাসপাসীাসপাীপী পাপা 

তু 

শ্হ ঠ 

এ লাস ৯ পাপ লি 



ও জা সি সিউহাি ৯৬... তে 
প্রাণ চৃক্রবাকি লো] তজ্ঘ কেন আর 

ছুলক্ষা প্রগাতগ্থ শৃনাগর্ত ভীমতহ 
পরিপূর্ণ, নভোমধ্ে ছুজন, আবার 

ভষ যয মনঃ প্রাণ যেন তাড়িত মযান। 

পয়স্পরে যোগাযোগ হয় বারংবার! (১১) 

তা ভাবিষ্ধনি, ঢো।। সকলি আকাশ? 

নভসে কলিত ভব ' নভসে বিচি সব, 

নন্ভোষয় মলঃপটে হুচিত্র প্রকাশ । 

শৃনাময় আশা-ফাদ, শুন্যময় তূমি চাদ, 

শৃনাময়-হুধায়ত পানে সদা আশ! (১২) 

শ্রীনিঃ-- 

যোগ । 

বুঝায়, সমুদয় লেখা অশ্তীব ছুক্সছ ) | জোতিবমতে আরও বহবিধ 

ধানের মতে যোগ পদে লন্লঙন, উপায়, 

ধান, সঙ্গতি, যৃক্তি, অপূর্বার্থ সম্প্রাপ্তি, 

বপূঃন্গৈর্ধা, প্রয়োগ, বিহ্ৃস্তাদিগ হেষজ। | বলিতেছেন ৮৮ 

পাই 

বিশ্রন্ধঘাতক, প্রবা, কার্দীণ, ধন, চার, ছুঃপান্থুমগ্রাঃ পুরুধাঃ 

| সৃজ্ধ ইতাাদি। প্রাপ্য ব্রহ্ম মতালয়ং । 

| জ্যোতিষমতে বিষ্বন্তারি সপ্তবিংশতি * টতবেযুর্ভবান্তোধিং 

| যোগের নাম এই বিশ, প্রীতি, তথাতননুচিক ৪৪ 

| আরুষ্লান, সৌভাগা, শোভন, অতি গড, ঈতা্: স হা প্রা 
সুকর্থা, ধতি, শুল, গণ্ডো, বৃদ্ধি। ফ্ব। ৰ কিয়াষোগং মহাব্মনাং। 

| ব্যাঘাত, হর্ষণ, বজ, অস্যক, বার্তীপাতঃ নরাণাসুপকারায় 

| খরীয়ান্, পরিখ, শিব, লিদ্ধ, সান্তা, গুভ, হাখবিছিত্ি কারকং। 

৫৬" |. 

যোগ শঙ্ষে কোন্ কোন্ বিষয়কে | শুক, ত্রদ্ধা, ইন্দ্র, নৈষতি ৷ এত্ত্বাতীত্ত ূ 

যোগ | 

তগাপি সঙ্ধক্ষলন্ভা যে গুলি--তাতাট | আছে। বথা অমুর্তযোগ, সিদ্ধিযোগ, | 
লেখ! যাইনেছে । অমবকোব, ষেদ্গিনী, যোগ, মতা্ধাগ, রাজসংযোগ ধোগ। 

হেমচন্ত্, ত্রিকাণ্ডশেষ "প্রতি অভি. | পিদ্ধি,দগ্চ,গাপ, ঘম খ্বণ্টযোগ,উৎপটাগ্গি | 

যোগ, করকচা যোগ, ঈতাদি। বনি] 
পুধীপোক্ক  ক্রিয়াযোগষ্টল স্ষুনিগণ 



॥ 

৬. 

ৃ 
র 

[ 

বহ্চিরবাচ। 

আরাধয়ধবং বিশ্বেশং , 
জগতাং কারণং পরহ। 

কেশবন্ধনিরাপেক্ষা 

এঘমুকং প্রবাসাথ ॥ 

টষ্টা পৃক্মানযন্তা বৈ: 
গুজযাতিরহনিশং। 

অ্রতোপবাসৈথি বিইৈ- 
ব্রক্ষগানাঞ্চ তর্প গৈ: ॥ 
তৈস্তৈশ্চাত্মভিতৈহ কামৈ- 

দেশ্বচেতদি তৃটিদা | 
ভবেয়ুরপরিচ্ছেদ1- 

দ্বারাধয়ত কেশবং ॥ 

তয়িঠাত্তদগ ভধিয়- 

ভৎকন্মাণত্তদা শ্রয়!ঃ। 

তদদ্ উরস্তন্মনসঃ 

সর্ঝাশ্মিন স ইতি স্থিত: ॥ 

সমস্তানাথ কুর্মাণি 

তত্র সর্ধাঝ্বনা মনি 

ংন্যমাধ্বং  বংকর্তী' 

সমস্তাষরণক্ষয়ঃ ॥ 

পরঃ প্রাণাং পরমঃসএকো! 

নরোগমা যন) পদং নর্ণভননং। 

দির 
চরাচরং বিশ্বমিদং সমস্ত 

নচিত্যারূপত্তপরিগ্রং যত ॥' ৰ 

তমারাধা জগরাখং ' ৰ 

ক্রিয়াধোগেন বাড়বাহ | 

অ্মৌ মোক্ষং পরং জগ 

তচ্াাতল্মোক্ষকারণং ॥ 

সংসারার্শবমগ্রানাং 
বিষয়াক্রান্তচেতমাং। 

বিষণ পোতং বিন নান্যৎ 
কিঞিদস্তি পারায়ণং। 

উত্ভিষ্টংশ্চিওয় ছত্রিং 

ব্রজংশ্চিন্তয় কেশবং। 
তুঞ্জংশ্চিন্তয় গেবিনং 

স্বপংশ্চিন্তয় মাধবং ॥ 

যুয়মে কা গ্রচিত্তা ছি 

সংশ্রু» মধুহ্দনং। 

জন্ম-মৃতা -জরা-প্রাহং 

'লারং মন্তরিযাথ॥ 

ক্িয়াযোগপয্পাণীহ 
মুক্তি কাধ্যনানেকশ:ঃ। 
লমারাধ। ভ্বগল্পাথং 

রাজানে। মোক্ষষাপরী যুঃ 

শ্কালীকমল লার্বাভোৌষ । 

০ প্রথয প্রস্তাবের পুমরাজোচম।। | 

আমর শ্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি, 

মু জ্ভাব পক্ষের প্রাণ চাই না, ভাব. ূ পক্ষেরই প্রমাণ আবশ্যক । এ কথ! | 
বলিয়া! আবার আবাদিগের 'দশ পা | 

:* জর্বাদর্শমে প্রকাশিত সক মতামতের জন্য আমরা দারী নহি। ' ইছাতে সর্বাধিখ ঈতা- || 

| খতই প্রকাশিত হইতে পাযে। মতামত প্রকার্শ বিলে আঁধকর্শন খানীদ ও অভুগার। | 
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স্পেস. 

| চৈত্র, ১২৮৮। 
| ্ী 
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| জল্পনা] করিবার কি আবশ্যকতা ছিল? 
| উচার আবশাকতা এই ধে, আত্তিকের। 
বলিতে পারেন যে, আমরা ত ঈশ্বর কি 

| তাহা” বলির়ূছি এবং সেই ঈশ্বরের সন্তাব 

পে বাপ পক্ষে গ্রযাণ দ্বিয়ানি, তকেআর কেন 

শামের কথা লতা হইবে। ভপ | 
জাভিকেরা বাহাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, | 
স্তাসা ৫" বাস্ববিক ঈশ্বর নেন এবং 1 

তাছান্দিগের ঈশ্বঃন্ূপ গ্বতগ্র প্দাথ 

সম্ভবিতে পায়ে না, এইকরপ প্রমাণ করা 

বল, যে ঈশ্বর মাই) যখন ভাবপক্ষ | আপাতত: নাঝ্িকদিগের আবশ্যক হুই- 

প্রমাণিত হইয়াছে, তখন অবশ? অভুট- | 

। না'হুউলে, নাস্িকদের অভাবপক্ষ সম. পক্ষ খর্ডিত হইয়াছে । এখন কথা 

এই. আন্তিকেরা যে ভাবপক্ষ দিয়াছেন, 

যাছে। আন্তিকদিগের ভ্রান্তি নিরাককত 

ধিত হইতে পারে না। মান্তিকের! 

তাহা যদি প্রামাণ্য ও নভ্য হত, তবে ূ দেখাইয়া! দিবেন যে, আন্তিকের] যাহ! 
অবশা অভাবপক্ষ খণ্ডিত হইয়াছে; ৰ ঈশ্বর বলিয়! স্কির করিয়াছেন, তাহ! 
নছিলে নে) সেট ভাবপক্ষের সম্পূর্ণ | কতিপঞ্স যানসিক ভাব মাত্র$। 

খণ্ডন সাধিত না হটলে, অভাবপক্ষ | মানগিক ভ্ডাবাশ্রিত যে কোন আলো” 

কখন দাড়াইতে পারে না। 

পক্ষ খণ্খন করা জাবশাক হওয়াতে, 

| তাহার বিচার সুচি হইয়াতছে। 

| দ্িই। মনে করুন, শ্যামের ঘরে রাম 

এ কথ! আর একটু পরিষ্কার করিয়া 

| প্রবেশ করিয়া খলিলেন, এ ঘরে কি 
ছাতি আছে 1 শাম ৪ঝলিলেন, ন|। 

রম ততৎগরে এক খানি বই দেখাইয়। 

বলিলেন, এই যে ছ।তি, তবে ভূমি ছাতি 

নাই বলিলে কেন? এস্যলে তইকরে হই 
| বলিয়া] প্রমাণ করিয়] দেওয়া কি শামের 

(আবশাক ঈ্গইল না? মেই বউ যেভাতি 

নে, রামকে এরপ খুঁঝাইতে পারিলে। 

হয় লা। অ'মরা দেখি,্্বাম, পাধ & 

সপ শা িপাীশী টিপিপি সাজা প আপদাশ ++ 77৮4 িি ৭ 

সেই। 

সেই ভাব. | কিক স্বতন্ত্র পদাথ আছে, এমত প্রমাণিত | 

গোপাল প্রস্কতির জান ও ঘয়াদি মান" | 

পিক গুণ্মাছে। যদি আন্তিকদিগের 

ঈশ্বর থাকেন, তঞচে তিনি এ রাম, শাম 

ূ নু গোপালের ন্যায় এক জন পুরুষ। ৯১ 

সে ঈর উহান্দিগ অপেক্ষা! অধিক, | 
প্র বুদ্ধিমান, ভানবান, অথব! ময়াবান্ 

ভইচ্চে পারেন, কিন্তু তিনি থে মন্তুষ( | 

বাহীত ক্লন্য স্বতত্ পদার্থ* নতেন, তাহ! | 

স্যির। চিনি যদি মনুষ্যুবৎ হটলেন, 

তবে তিনি আর একজন অভুগ্গমতা* 

শালী ব্যক্তি মাত। শাহর ঠিনি 

লিনা তারা টি ৮০০০১০০৭৯০০ 

| ইঙাতে লেপকগণের শরস্পরবিযোধী প্রত্তাব প্রক্টিত হয় আগরা নাধ্িকতার সঙ্গে আধা, 

্ গণের যোগততও 

| জেখেন, তাহার প্রস্তাব পারে প্রকাশিত হটনে। লাশিকতার দিয়দ্ধে কপিতন ক ফাঁক | 
দা 

 পূর্যবপক্ষ দেখাইতে পারেন, তাছা দ্বেখাষ্টখার জন্যই আলয। নান্টিকতার প্রন্যায প্ররট | 

| অিডিহি! এরই ১8328১ভউ টানি পা হে বি হইবে বং ও. 

প্রকাশিত করিতেছি | বাবার কেহ যদি আন্িকতা জ্ছাপন পক্ষে | 

০১০৮ 
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2225 চিরিক াররিযারার হার টাটা 

0 গ্রাক্ষতিক পদাখ, তিনি প্রকৃতি অঠ 0 আমরা প্রথমে দেখাটানছি যে, | 

এক শতন্ত পদার্থ নছেন। অতএব যদি ভান, টিক ও শক্তিই ঈশ্বরের কপ ৰ 

ৰ প্রকৃতি-সতীত তাহার শ্বাস সন্ত নাট, | ছু, তবে তিনি মন্থযাবৎ ' প্রাকৃতিক | 

| এইক্ষপই প্রতীত হইল। পদার্থ, প্রর্কতি-আঅতীত সত পদার্থ] 
আত্তিকেরা বলেন যে, ব্মামাদ্দিগের | নহেন। গুত্তরাং এক অলৌকিক স্বতন্ত্র | 

ঈশর-ভ্ঞান কতকগুলি 'মাননিক ভাব | পুরুষসত। সম্ভাধিত লহ্ে। ৰ 

বটে, কিন্ত ভাঙার নিজ অস্তিত্ব সাধন | */২) আস্তিকের বলেন, স্যষ্টি-শক্কি | 
জন্যই তিনি নেই সমজ্ত ভাব মানব ধনে | থাকাতে, ঈশ্বর প্রকৃতি হইতে দ্বত্ত্র | 

প্রদান করিয়াছেন । সেই জনা অবশ। | পদার্থ হইয়াছেন। এ স্থলে প্রকৃতিতে | 
বদিতে হইবে, এই সমক্ঞজ ভাব ঈশ্বরসত। | শৃপ্টি-শক্তি আরোপ করিলে বে ব্যাথা ) 
প্রমাণিত করিতোছে। এ তর্কে বে | খট, লেই ব্যাধাত নিবারণ করিবার । 

যাহার সাধ্য, সেই তাহার সাধক। এইট | জনা, সেই শক্তি এক জন প্রকুতি-অতীত 
সমস্ত ভাব ঈশ্বরের সাধক, এবং ঈশ্বরও | স্বতন্ত্র পুরুষে আরোপ কর! হইয়াছে। 

| এই সমত্ত ভাবের সাধক। এরূপ তর্ক | আমর! প্রদর্শন করিয়াছি যে, এরূপ 

|| খুক্তির আভান-মাত্র, প্রক্কত যুক্তি নে । | করাতেও নে ব্যাধাতের নিরাকরণ ভব ৰ 

ইছ। ন্যায়ের ফাকি ॥। ঈশ্বর এই সমস্ত | না। যেজসঙ্গতিদোষ প্রকৃতিতে ঘটে, | 

[| মানসিক ভাবের প্রমাণ, এবং এই সমস্ত | অলৌকিক ঈশ্বরে ও সেই অস্তি দোষ 

যানসিক ভাবের প্রমংণ ঈশ্বব। গোপা- | ঘটিয়া উঠে। তখন বিচার করিতে | 

| লে সাক্ষী যদি রাম হয়, এবং ,রামে॥ হইবে, এই স্ৃষ্টিশীক্ত প্রকৃতি কি! 
| সাক্ষী যদি গোপাল হয়, সে স্কুলে বিচার- ; অলৌকিক ঈশ্বরে, অধিকতর সম্ভবনীয়? | 

কর্তা কি কিছু মীমাংসা করিতে পারেন? | (ক) আমরা গুণ দেখিয়াই পদার্থের; 

আমর! প্রথম প্রপ্তাবে কি জনাযে! বিচার করিয়া থাকি। প্রকৃত-পদাথতত্ব : 

জন্তিষ-প্রথিভ ভাবপক্ষের বিচার করি- | মানরের ক্ানপ্পোচর নে। শুদ্ধ পদার্থের | 

দ্লাছি, তাহ! বোধ হয় প্রতিপন্ন ছঈল। | গুপ-সমন্তই মানবের উপলব্ধিতে আইসে। | 
আমর! সেই প্রস্তাবে দেখাইয়াছি, ঈশর- হুভরাং প্রকৃতির পদার্থ কে, তাছা | 

[রূপ কোন অলৌকিক গ্বতন্থ পদার্থ : আমরা জানি না .সেই প্রকৃতিপন্গাথের | 

 ধিধ্যমান নাই ।। ঈপরররূপ' যদদি শ্বতন্্র! কতিপন্ধ গুণ মাত্র জামািগ্রের জ্ঞান- | 

| পদার্থ নাই, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, ূ গ্রাহ্য হয়। যে মমন্ত গুণ অথবা! শক্তি ৃ 
রা উদ্নয় নাই। এখন আত্তিকের? দেখান ; আমরা জানিতে পারিয়াছি, ভদ্বাতীত | 

দষে,ঈশ্বররূপ স্বত্তস্ত পদ 9 আছে। তাহা- ! সেই প্ররুতি-পদার্থে যে অন্য গুণ নাই, । 

টি নিখাদ বডি হইয়াছে? £-- এমণ্ নহে । তবে দে সমস্ত গুণ আমা | 

পিপ্হি স্পা পপ আই পপ সস 

পাশ ব- এপ আপ সপ হল সিন সজ্জা 



টিক শক্তি নাই। কৃষ্টিশক্ি 

এমভ এক গুণ, যাহা! মানবের 'ভ্ঞান- 

গোচর হঙতে পারে না। মানব"্মন 

সৃপ্টিঞশক্তির,কিছুই জানিতে পারে না। 
বাহার হৃষ্টি-শক্ি আছে, গুকবলগ্নেই 

বুঝিতে পারে, হৃষি-শক্তি কি প্রকার। 

| অতএব কোন পদার্থে হষ্টি-শর্তি অঃছে 

| কি না, তাহা জানিবার শক্তি মানুষের 

শি শী ান্পাস্পীস্প্প্্মতরস্পতলস্রস সস স্ ১ 

নাই। এ্রকৃতি-পদার্থে যে সেই শদ্ষি নাট, 

মানব এমত কথা বলিতে পারেন না। 

বরং মেই শক প্রকৃতিতে থাকিবারই 

অনেক সন্ভাবন! আছে। তাহার কারণ 
এক ৫ 

(খ) আন্তিকেরা বলেন যে, হ্যৃটটি- 

ব্যাপারে যেজ্ঞান, দয়] ও শক্তির পরিচয় 

হয় ঈশ্বরে সেই সকল গুণ অবশ্য আছে। 
তবে আন্তিকদের যুক্তি'এই, কার্ধ্য 

পদদাথে যাহার পরিচর আছে, কারণ- 

পদার্থে তাহ! খির্দীযান আছে । তৃতত্ব- 

বিগ প্রমাণিত করে বৈ, জড়জগতের 

পর শন্ুক মত্স্যাঙ্গির স্ঙি এবং তত্পরে 
ক্রমে ক্রমে উদ্ভিদ ও মনগুযা-লোকের 

সমুস্তব হইয়াছে । এই জগৎ্-নিশ্বাপেকেই 
স্থষ্টি-বাপার বলে। এই জগতের 

| আদতে কেবল পরমাণুপুঙথই বিদ্যমান 

ৃ 

চিল। যেছেতু, মেই,পরমাণুপুঞ্জ হইতে 

লমুদায় সমুক্তত হইয়াছে? এই পরমাণু 
পুগ্ত$ অনাদি । মানব তাহার আদ 

জানে না| এই জগতে যে হৃষ্টি-শক্তির 

| পরিচয় আছে, আগ্তিকদিগের বুক্তি-অস্থু 

সারে সেই রীতি এই অনাদি ৪ 
২ পস্পঞ্পীিি১৩ এিপিগশাসিও 

রূপ কারণে অবশা বিদামান আছে, 

বলিতে ছইবে। সেই শক্তি এ পদার্থে 
বিদামাপ” থাকিবার হত পল্ভাবনা, 

তদতীত পদার্থে থাকিবার সন্ভাবন। তত 

দুর নছে। 

(গ) বখন বিজ্ঞান আলোটন। 

অধিক ছিল ন1, তখন মানব, জড়জগতেয় | 

প্র্ছতি ঠিক বুঝিতে না পারিয় ভাহাকে 
অশত্ত বলিয়! স্থির করিয়াছিল) এব? 

তজ্জপ স্থির করিয়া তাছার নাম জড় 

রাখিয়াছিল। যখন ইহাকে অশক বলিয়া. 

ছিল, তখন তাহাকে শক করিধার জন্য 

কোন অলৌকিক শক্তি কল্পনার আ বশ.. 

কত] হৃইয়াছিল। সুতরাং ঈশ্বর কল্িত 

হইয়াছেন। কিন্ত এক্ষণে দেখ। গিয়াচ্ছে 

ঘে,জড় বছপ্রকার শক্ষি পুর আধার। 

এখন এই জড়ওক আঅখক বল! আর একটা 
ভাল কুদুরকে পাঠা বপিয়। তাছাকে বধ 

কর! সমান কথা ।বদি বললি (যাপারে ঘে: 

জানের পরিচয় পানা যায়, তাহ! কি. 

জড়ে আছে? একথার উরে আমরা; 

এই মাত্র বলি যে; যখন আমর] প্রমাণ 

1 
॥ 

1 

পাইতেছি যে, পরা পপুংর” পরিগাম ৃ 

জড়্গৎ। জড়জগতের পরিণাম, ডেতঙ্ 

জগৎ এবং চেতন স্গগতের সর্বশেষ 

ূ 
1 
৮ 

পরিণান মনধিশিষ্ঠ মানব-লোন্ক-তখন | 

অবশ বলি হইব ঢ্রেগ্রকিতে সেই । 

চেতন-শন্ি থাকিবার যত দূর সম্ভাবনা 

অন্যত্র তত দূরনাই। প্রন্কৃতি তোখার, 
জনা অবশা নট্টাণিক1, ঘট ও কল 

হি ির্াণ করিবে ন! হটে, কিনি 
শা শি শশী পাশ পিপি শশিশিটী শাসিত? 



এ ১৯৮ শি পিস্পিস্পিশীপাশিত এপ৯ ৫৯ পাপা, ত সপ পািশিশিশিশাশিশিশপীত পিপাসা নাতি 

৫৭০ আর্্যর্পন। নত, ১২৮৮ । | 
জা ০৮ 1 

প্রকুতের বাছা! প্রয়োজন, তৎদসুদায়? | পদার্থ-ধিচারে প্রবৃনত হয়েন নাই । তিনি 

প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে স্বরং | শুদ্ধ উপলব্ধির তর্ক আনির1 পদার্থ-রিচার 

| সি কঠিছেছে। চেহন পদার্থ (ক, তা? | ভইতে নি্চৃতি লইয়াছেন, এবং হশ্বর- | 

আমর! জানি না বটে, কিন্তু প্রকৃতিতে | নস্ভিত্ব-গ্রমাণ অনুমানের উপরে প্রক্ষেপ | 
লে চেতনশক্তির বাক নিছিতথার্চিবার ূ করিয়াছেন।, আমরা অন্থমানশ্ভর্কে ৰ 

মন্তাবন1 যদি না পাকে, তবে অনাত্র ূ তাহার পক্ষ খণ্ডন করিব। এক্ষণে উপরে 

তাছার সন্ভাবন] কিছুট নাই । এপক্ষে | মার ফ'ছা। বলিয়াছি, তাহার সার মর্খ | 
যত দুর প্রথাণ আবশ্যক ততদূর নাই | এই £-. 

সদ -* 

৫ চা শত ক 

বটে, কিন্ত যাহ! আছে, 'চাহাই যথেষ্ট । ১ 

অন্য পক্ষে তত দূর ও নাই। প্রকৃতিপদার্ঘ বাস্তবিক বিদামান আছে। | 

(খ) প্রকৃতিতে যদি স্ৃষ্টিণক্তি ও ; ঈশ্বর-পদার্থ বাস্তবিক বিদ/মান নাই। ৰ 

জ্রান অধিকতর সম্ভনীয় হয়,তখে অবশ্য র ৎ 

বলিতে হঈবেতদ হী কোন অলৌকিক গ্াকৃণ্তর অনাদিত্ব জ্ঞাত। ূ 
| সথষ্টিশক্িসম্পর পুরুষ-সন্তার কল্পন! ঈশ্বরের অনাদ্দিত্ব কারপনিক। 

| বিশ্পোয়জন। আন্তিকদের প্রতিজ! ূ ৩ 
এই ঘে, ধিনি এই দৃশামান জগতের গ্রকৃতির স্থ্টিশকি যুক্তি-বিকুদ্ধ নছে। 

হষ্টিকর্ত।) ভিনিই ভীঙ্বর,। শুদ্ধ এই | ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্ি অযৌক্তিক । 

প্রঠিজানপারে প্রকি-অতীত, অলৌকিক! এখন কথা এই, প্রকৃতি যখন গ্রতাক্ষ- | 

স্প্রিকর্তার ত্বতন্ত্র পদীর্থসত্ধা প্রমাণিত, | প্রমাপ-সিদ্ধ অনাণ্দ পদার্থ এবং যখন 

| হয় ন|। কারণ, লেই কুহিশক্তি প্রন্ততিতে' সেষ্ট প্রকতি-নিতিত স্ষ্টিশক্ির সসন্ভাব 

| নিহিত থাকিতে পারে। সুতরাং শুদ্ধ | অসভ্ভাবিত নহে, তখন সেই প্রক্কতিকে 

| পদ্যার্থবিচার করিলে প্রতিপন্ন হয় যে £-_ | অতিক্রম করিতে পারি কই? যে 

| (ম)* প্রকৃতির অতীত, স্বতত্ত | গ্রকুতিকে, আমরা। আদি-বিশিষ্ট বলিতে 

1 অলৌকিক ঈখর-পদ্ধার্থ নাই। পারি না, সে প্রক্কতির আবার অতীত 

1 (আ) যখন স্বন্্র ঈশ্বর পদাথ নাই, ' স্বতগ্ত 'আদি' কিজপে সভাবিত) অভএব ূ 

[| তখন অংপ)ই বলিতে হইবে ৫য, ঈর্র ূ অবশ্য বলিতে হক ৫-- 
নাই, একপ প্রামাঠ অঃছে। '“তিদভাবা | প্রককতি'অতীভ ম্বতন্্র ঈশ্বরসত! | 
1] বেদকপ্রমাণসন্ভ বাঘ” নাম্তিকগণ্ের এই 

] বিপ্নতিপন্তি খণ্ডিত হয় নাই। উদঃন 

এ 

শী টি শি 

সপজাস্পীপ্ীত আস পি শীত 

বিদামান নাই। ৰ 
কপিগ্বল। ৃ 

] 

শা নি 

টা 
না ১ 

ণ চি 
প ে 

১ 
* শি 

গর 

টো সা বু নু এ চে ই 82 28 ৩ 
এ মাললা রী র 
শি নি 2 রঃ 

১.৯. আশি 7 নর রী হ ৪ 
্ 



ৃ 

] চৈ, ১২৮ । 
| -৮+শাটী 

সামুয়েল্ হানিমানেয় জীবনী ।* 
এদেশীরগণ আজি কালি ইঈতিহাদ ও 

শলীবনচরিতের সাহাম্মা ওষউপকারিস্া 

বুঝিতে পারিতেছেন। ইতিহাস- পাঠের 
কত স্ুফল--মহ্াস্মাগণের ভরীবন-টান 

পর্যালোচনাপ্ন কত দূর উপকার পাওয়া 

যায়, ইয়োরোপীর়গণ তাঠ। বিশেষরূপে 
বিদিহ আছেন; সেই জনাই টভি- 

হাসে তাহাদের এত যত্ব এবং জীবন- 

চরিত-রক্ষণে এত আগ্রহ । মানব- 

জাতিয় কিসে উন্নঠি এবং কফিনে অব" 

নতি,-কিন্দপ কার্যাপ্রণালী দ্বারা! সমাজ 

| উরত, দৃঢ়, পুষ্ট ও দতাতানোশানে 
| আরঢ় হয়,ক্কিপে জাতীয় জীবন 
সংগঠিত হয়) কিরপে তাহা রক্ষা করিতে 

পার! যায় এবং কিসের অভাবে তাহ] 

অবসম্ব হুটয়! পড়ে কতিহাস এবং 

জীবনচরিত যত বিশধন্ূপে বুঝা ইয়া 
দের, আর কিছুতেই লেনধপশ পারে না। 

| ফলতঃ জাতিগত এবং বাক্িগত অভ" 

খান কি প্রকারে লা কন্পিষ্ে, পা? 
| যায়, ইতিহাস এবং জীবব-চরিণচই সে 

| বিষয়ের একদা শিক্ষাদাতা। ইয়ো- 

| রোপীয়গণ তাহা এঞজানেন বলিয়াই, 
| ইহাদের এত স্মধিক আমর করিয়া 
| খাকেন। তাহাদের মধ্যে এটরাপ গ্রন্থের 

| বহগতাই সেট আদর প্রতিপন্ন করির। 

বিবরণ । উর ি208 

হটতে দেখ! গেল॥না। 

কে? , হর খতদেশীয়গণ ইঠিছামের 
কফলোপধাদকঠ] সঙ্গাক বুঝিতে পায়েন, 

না) নতুবা অর্থ ও যশোলাত-পক্ষে 

লংলাহ করেন, কিংবা অনবাবশ।ক বোধে 

অথবা কাহার কাছার মঠে অনা কোল. 

গুড় কারণ বশ১:-এরপ গ্রন্থ-মংরচনে 

দিতেছে । আবার এক খানি পুলকের 

অবয়ব দেখিলেও, বিদ্বয়াশল হইতে 
হয়। উতিহাল গ্রন্থের বাহুল্য এবং 

রৃচ্বই ঠাছাদেব আদরের ও যদত্বর শুধু 

প্রমাণ নেও বাস্তবিক ইতিহাসে, 

তাহাদের আন্তরিক ভক্তি আছে। 

কিন্তু ভাবতবাসিগণের রুচি অনা 

প্রকার। ইতিহাসে চষ্াদের কিছুমাত্র 

আস্কা দেখা সভায় না। উংবাঁজগণ ভারত, 

ব+ অধিকার করিয়া এই কয়েক বসের 

মপো এহদেশ-সন্বন্ব শত শত শুবৃষ্ৎ 

তিষালিক শ্রস্থ র$ন] করিয়। ফেলি- 
লেন; কিন্তু দেশীর ভাষায় এ পর্ধস্ত 
এক খানিও রীতিমত উতিহান গ্রচারিত: 

প্রবৃত্ত হন না। কিন্ত শ্রমবিযুধতা 
এব অন্ুসন্ষৎসার অভাবট উদার 

প্রক্কত কারণ | পবিদ্বেশের উঠিষাস- 

্রস্থনে ভিন্নদেশীযগণের যত ভ্রষে পতিত 

হইবার সন্ভাবন1, দেপীয়গণের তত্ত দুর 

ক হেমিওপ্যাখ-ন্থাবি্র্তা। শহোপাধ্যার সাসুয়েল্ হানিমানের জীবনী ও তত্রণীত শন্থাবলীর 

ইছার কারঞ | 

শপ সি 

সস ৭১ পথ 



৫২ 
টি 

দেশের উতিষ্াস, হন্দেশবামী দ্বার! 

লিধিত হইলেই, ভাল হয়; এবং এঈ 

জগযই ণলিঃভারতবর্ষের ইতিহাস ভারত- 

| বাসী দ্বাং লিখি হলে, যত সর্ব্বাঙ্গ- 

ছন্দ র)অপ্তত: এদেশীয়গণের নিকটে তাছা 

বত দুর শ্রদ্ধেয়, বিশ্বাসযেগা ও সাদরে 

গৃহীত হবে, প্রন্কত প্রস্তাবে 

বিদেশীয়ের লেখনীনিংস্থত গ্রন্থে তত দূর 
হইবার অল্পই সম্ভাবন1!। এইরূপ 

| দ্বেশীয় সাধারণের পরম সমাদরণীয় ও 

পরম প্রঃয়াদ্ণীয় পদার্থ সঞ্চলনে যে 

কেছ বত্বধান্ হইবেন) তিনিই আমাদের 

রুঙজ্তা-ভাজন ও প্রশংসার যোগ।পাত্র। 

পূর্বাতন ভারতবাধিগণের ইতিহাস 

গ্রন্থ নাথাকাতে, কত আবশাক বিষয় 

নিষ্ধারণ করিতে আমাদিগকে শুদ্ধ 

, অনুমানের উপর ন্ডিঃ করিয়া কার্ধ। 
| করিতে হয়, ভা প্রত্বহত্বাথসন্ধায়িগণ 

| বিশেষরূপ জানেন মে সকণ স্থলে 
1 তাহাদের ক্ষোভের সীমা থাকে না। 
কিন্তু বড় আহৃনাদের বিষয় যে, আজি 

[| কালি ইংরার্জি-শিক্ষার বলে ইতিহাস 

|| ও আবনচরিতের পথে ভ্রমণ কঠিতে 
1 অন্ত্দেশবাসিগণের অস্ুরাগ অল্পে আল্লে 

| সপ্জাত হইতেছে । সেট অন্ধুরাগের বলে 

[| আজি কালি হই এর্খা ধানি ইতিভাস ও 

[| জীঙছলবৃত্ত বঙ্জভাষা পরিদৃষ্ট হইতেছে; 
| এস্ংভাঙায়ই অনাতম ফল-জাজিকার 
| এই. লমালোচা গ্রন্থ খানি। 

| মহত্ব! হানিষান.সৃশ বাবস্থার গ্রচার 

নিউ ৮২১০ 
| না ছুইবারট কথা? এই হেতু কোর্ন | (হোমিওপ্যাথির ) আবিষ্কার ও প্রচার ৃ 

করিয়] জগতের যে মহৎ উপকার সাধন 

করিয়া গিয়াছেন, তঞ্জনা সহায় মনুষা- ৰ 

মাত্রেই ষ্টাছার নিকটে রূুতজতা স্বীকার | 

করিখেন। স্গ্দছ নাই। এক্টরূপ চির- | 

স্বরণীয় ও মঞ্জোপকারকের সম্পূর্ণ জীবনী | 

জালেতে “অধিকাংশ লোকের কৌতৃছল | 
থাকিবার সম্তাবন! ; কিন্তু দেশীর কিংবা ূ 

ইংরাজি ভাষায় সেরূপ গ্রন্থ এক খানিও ূ 

না থাকাতে, আমাদের মে কৌতৃছল | 
নামমাত্রে পর্যাবসিত হঈত । আজি মহন্ত 

বাবুর অনুরাগে সে আগ্রহ চরিতার্থ হইল। 
বস্গভাষাও আদি একটি নূতন ধনে ধনী 

হইল। বিশেষত £ একপ ধন বঙীয় মাহিতে 

অল্পই আছে। কেন না পূর্বেই বলি- 

রাছি, ইতিহাস ও জীবনচরিতের 

আমাদের অনেক অভাব। 

যখন এতদেশে প্রথমে হোমিও- 

পারথিমতে চিকিৎসার" কথা উত্যাপিহ 

হয়) অনেকে হহ!র প্রবর্তরিতা ড।ক্তার 

শযুক্ত বাবু রাছ্জেন্্র দত্ত ও মহেস্ত্- 

লাল নরকারতকে খাতুল ভ।খিয়াছলেন। 

মৌপিক এগধধকে শত বা ছুই শত 

ডাইলুশ্যন্ করিম] তাহার বিশ্ুমাত্রে 

সমৃ পীড়ার কি উপকার" দার্শবে, 

তাহ। ভাবিনা তালপ্রমাণ-ওবধ-গ্রযোক্] 
ডাক্কারগণ আকুল হুইয়ণছিলেন । তাছা | 

যে ওষধস্বরূপে পরিগণিত হইতে পারে, | 1 
| 

ইহা কেহ বিশ্বান করিতে পারেন 

নাই। পরে যখন সেইরূপ বিন্দুষা্য | 

ওউধধবিপুডিক1-রাজে] অদ্ভুত বল শ্রয়োগ | 



ৃ টৈজ, ১২৮ *। 
সরতে সস 

| করিতে লাগিল, তখন ,বাধি গ্রশমন্যে | শঁয়ে, তাছাকে অর্থকরী বাণিজ্য বাবসায়ে 
| ইছার মোস্কিনী শনি, দেখিয়া! বঙ্গ প্রবৃন্থব ঝুরিতে বাধা ছষঈটলেন,” কিন্তু 
মোভ্িভ ইল) অবিশ্বাসী অস্তঃকয়ণে চানিমান তাহাছে বিদ্যাশিক্ষা হইতে 

| অর্জে অল্পে বিশ্বান সঞ্চারিত তইতে | ক্ষান্ত হউলেন না । যখন বাটীর সফলে 
॥ লাগিল । ঈদৃশ-চিকিৎসা প্রচারের *বখন*: নিদ্রার সর্ধাসন্্রাপছারী ক্রোড়ে বিরাম 

| নাগন্ধও বিষামান ছিল না, তখন | লাভ করিত। তখন তিনি উঠির! একা গ্র- 
| মহাত্মা ভানিমান তাঁহার আবিকার ৰ চিত্তে পাঠাভাল করিহেন। পানে কেহ 
র করিয়া ততগ্রচাবে উদ্দাত হওয়াতে, [ জানিতে পায়ে, এক্ট তঙ্নে, বাটীর যাবত 

| তাকে যে কত দূর বিপর হনে ৪ ইয়া- দীপাধার না লইয়া স্বহস্তনির্টিত মুগ 

| ছিল, তাহা শ্মধণ করিলে, মল অবসন্ন ' প্রর্দীপাধার়েই জাপা লম্পর করিতেন। 
হইয়া পড়ে। এখনও ছোমিগুপাখির এইরূপে রজনীতে পঠন-কাধা মির্ধা- 

| কৈশোরাবস্থা) বিশেষতঃ এতছ্ধেশে ! হার্থে হানিমুন হদীয় মাতার নিকট 

এখনও উহার বাল।কাল। এই বাল।কালেষ্ট | হইতে অনেক অনৃণয় বিনয় করিয়।] 

বিস্বৃচিক1, উদায়াময়। স্ফোটক, পীচড়া ৰ চেল সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। মঙ্ভ্তো, 
প্রভৃতি চশ্মরোগ, শিশুগণের পীড়া! এবং ূ বাবু লঙই লিখিগাছেন “আহা, 

| 

শা পানি | পি পতি পিপি সিসি তি আপা পা এ ৩ সন 

কোন কোন পুরাতন রোগৌপশমনে ! গ্রগাড় আভানবেশে। কি চমৎকার, 
| টচ্ছার যেরূপ অলৌকিক ক্ষমত।| দেখিতে | মাছুম)! হানিমানের এট একাগ্রনায়। 
পাওয়। যার) তাহাতে ইহ পূর্ণ প্রাপ্ত । ক এঠ প্রমাণিত, গইতেছে না যে, ইচ্ছা | 
হঈটলে,জগছের কউ দু উপকার লাধনে | খা কলে, অনন্ অগুরায়ের মধা দিয়া । 

| সক্ষম হইবে, তাহ! ভাবিলেও [িত্ত | মান্য 'আঠু)দয়ের পথে অগ্রসর হইতে 
আনন্দে উচ্চ সিত হইয়া উঠে! পারে ? পিঠার অনভমতে ও অগোচরে 

গানিমান্ যে সন্যা জগতকে দিয়া | অধায়নে নিবিষ্টমপা খকিতেল বটে, | 
। গিঘাছেন, তাহ। জআমুল্য। তাহ$র প্রথ/ কিন্ত তাই বলিয়া চিনি ঝা পিতার | 
| মক্িফ ভিন আর কেছু সেসতাআবিক্কার ৰ অধধ্য হণ নাই। আক্মোরতি এখং |. 

| করিতে পারিহছেন কি না লনেছ। ূ গুরুঙনের চমুভ্ভাপালঘ,ছুইনই ক ন্য । 

8 ভাঙার প্রতিভা অলোঝি-সাবানা। হাল) | ছয়েরই করণে প্রচবায়। সটগ্গ্জের | 
| কাপ হইতেই গডাহ তীক্ষু বুদ্ধি ও | সামধস্য বিখান কমিয়। ঃছানিজন বুদ্ধি | 

| সুক়েচির পরিচয় পাওয়া] যায়! জল্প| মানের কার্ধা করিয়া গিয়াঙডেন।৮* | 

বরলেই, “তাহার পি] খিশ্বধিয়ালয়ের | সেই সময় হইতেই আর একটি যরা- | 
গুরুতার বহন করিতে অসমর্থ হই! | জনোচিত গুণ হানিষানের চিত্ে প্রবল | 
] সাধ্যাতিরিক্ ব্যর হইতে নি্কতি লাভা. 5 সনালোচা পুনক »পুঙ। 
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গন 



তাবে বিরাভিত ছিল। তিনি যে কিছু 

খ্যাতি, মহত্ব, চিরস্মরণীয়তাদি* বিষয়ে 

খ্যাতি লাত করেন, সেই সমস্ত তাহার 
(ঘেউ গুপের ফল। বিংশতি বর্ষ বর:ক্রম 
কালে বখন লিপ্জিক বিশ্বব্দাালয়ে 

ভিনি শিক্ষার্থে গমন করেন,হখন হইতে 

অুলদ্ধিংস! তাহার মনে প্রবল চয়। 

তিনি হ্বয়ং বপিযাছেন, এখানে «“পিঙার 

উপদেশে আমি কেবল পাঠাগ্বীলন 

করিয়। ও বন্ত,ত] গুনিয়। নিবৃক্ষথাকিহাম 

না। প্রি বিষয় সযত্ধে ও সাবধানত। 

গহকাগে অম্ুপন্ধান করিভান।”1 উনৃষ- 

কালে চিকিৎসা রাক্জো তিনি যে এক 

যুগান্তর আনিহে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
পৃর্বজীবনের এক্টরূপ অধায়ন, দৃঢ় উদম। 
প্রবল কার্ধান্থবাগ ও অনুসন্ধিংসাই 

তাহার প্রধান কারণ। বদি চিনি শুদ্ধ 

জআল-্জগতে আবদ্ধ ধী-কয়।ই, নিশ্চিন্ত, 

(হইতেন, যণ্দ 

সহকারে পরীক্ষা! করিয়া! দেখিতে তাঞার 

একান্তিক-্বাসদ1 না জন্মিত, তবে 
তাছার গৌরব-পতাক। আজ এমসি হৃখমর় 

ভাঁৰে পৃথিবীর সবদেশে উউটীয়মান 

॥ হইত না) তবে তাহার মাহায্মা আত 

নূর্াদেশে” সর্কাজন কর্তৃক এমুন আন 

স্বরে কীর্তিত হইড না । পৌনংপুণনক 
বৈফলোও নিরজনা হইয়া জমাগত 

রোগ এবং ওষধের গুণ ও কার্যাদির 

পপ 

পতি আশি | শিপ পপি পপ পপ পাপী পিউ পি ইশা আহার পপ পা পন 

নুনুর 

বুঝিলেন্, ৭ 3800116 910710995 08৮" | ূ 

8000৮”? যে গুঁধধে যে রোগের উৎপত্তি 
| সেক্ট ওষধেই নেই রোগের নিশি ূ 
তিনি 4যুরূপ, অক্লান্ত উদ্মে ওর করিয়া | 
কার্ধাজগতে  অবন্ীর্ণ হষঈয়াক্িলেন, 

তা অহ্ীব প্রশংসনীয় । কথিত আছে, 

তি স্বীয় দেহেই শতাধিক ওবধের গুণ 

ও কার্ধা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। যখন 

এালোপ্যাথ চিকিৎসা পরিশ্টাগ করিয়। 

হোমিওপ্যাথি মত গ্রচার 'ও সেই প্রথা- 

মতে পীড়িহ লোক সমূহকে আরোগা 
করিতে লাগিলেন, তখন কত এালো- 

পাথি চিকিৎলা-প্রিয় ও ালোপাথি- | 

মতানুবত্তী ভ্রমান্ধ ব্যক্তি যে তাহার 

প্রবল শত্র হইরা। উঠে, তাহার ইয়ত্ত! 
নাই । কিন্ত হানিমান্ হাছাতে কিছু- 

ম'ত্রও ভীত হয়েন নাই। ধাহছার হাদর 

এক বার জ্ঞানালোকে উচ্ভতাসিত হর] 

কা্াক্ষেয়ে বরং অগ্রসর, উঠিগান্ছে, মভ্যর বিমলানন্দ বাহার 

ন।হইতেন, যদ প্রতি বিষয় সহর্ক, ৪1 | চিত্তে নিরন্তর পুলক-মদির। ঢালিয়াছৈ, 

সফলতার অতুল উৎসাহ যাহার অন্তরকে 

| মহত উৎফুল্ল করিয়াছে, তিনি কেন | 

মোহু-জারগীন্ধ হীনচেতা বাক্তিগণের 

বৈরিঠাচরণে উদ্বেজিত হইয়া! সে আনল 

ও সেম্ুধারল পরিত্যাগ ঈরিবেস ৫ তিনি 

কেন আলোক পরিতাাগ করিয়া! পেচক 

ধন্থ অবগন্বন করিবেন? চারি দিক 

| হইতে অসংখ্য বিপক্ষ তাহার বিকদ্ধে 

উত্থিত হইতে লাগিল, কিন্ত ঠিনি কেবল 
| পীকণে নিযুক্ত থাকিয়া, অবশেষে : পত্যকে লক্ষ্য করিয়া! জগতের এবং দেই 
চক 

ৃ উজ] : | নঙ্গে প্লেই বিপক্ষদলেরও নগগলত্রত 

চর ৩ লব 

_ ১ শশী শিট্সপিশিশীশীতিতি 2? 

রে আপি একশ পাশপাশি ৮টি শী 



ন্ 

চৈত্র, ১২৮টি । | 

ভিনি হীনোদাম হঈলেনঞ্না-_কিছুতেটি 

| সাভাকে সন্ধল্প পরিত্যাগ করাইজ্ে 

পারিল না। তাহার ততদুর দৃঢ় বর 

পোল পা এ অস্পীপ জ ্তী পস 

প্রশংসনীয় কারধাক্ষতা না থাকিলে, 

হোমিওপাধি যে আজ কোণায় পড়িয! 

থাকিত, তাহার স্থিরত1 নাই । তাহ] 

| হলে অনীম, অনন্ত, অতলম্পর্শ তান. 

 অাগবের কোন্ গভীরতার যে আজ 

ৃ সদশদ্যস্যা প্রথা নাত থাকিত, তাহ! 

ক্কেবলিহে পারে? 

ছোমি “পাখির আবিষ্র্তী| ন1 হলে, 

| কর্তবাসাপনে যের়প অধাবস।য় এবং 

যেরূপ আঞ্তরিক যত 

জীবনী আমাদের 

বিজ্ঞানশান্্রের 

| পরোপকারে 

| হাতেও তাহার 

| একটী জতহবা. বিষয় । 

পালনের জনা তিনি যেরূপ কষ্ট ও বিপদ 

| সমুক্ক সা করিয়াছিলেন,তাহ] বাস্তবিক 

বিস্ময়জনক | আন্তরিক যর থাকিলে, 

1 ফিরূপে নান! বিগ বিপত্তি আতিক্রম করিয়। 

আকাকিিত ক্ষেত্রে উপনীত হওয়। যায়, 

হানিমানের ভীবন, হাতার দৃষ্টাস্তস্বল। 

এই জানাই « হথাটিমালের ভীবলী ৮ 

। আমাদের একটি প্রিয় পদার্থ) বিশেষহঃ 

সদৃশ ব্যবস্থা গ্রণান্ছবর্তিগণের নিকটে 

উহ) যে পরম সমাগবে গৃজীত হইবে, 

তদ্ধিষর়ে জপুমাত্রও সংশর নাই । উহা] 

সপ্ত 

সপ  পস আ 

স্প্রে  প্জপ 

এ রেপ আস 

সামুয়েল্ হানিষানের জীবনী ॥ 

] 
! 

ূ 
| 

ূ 
ূ 

ৃ 

| ছামিমান্ যেরূপ মনীষানম্পর বাক্তি ছিলেন! আমোদ প্রদান করিবে । 

' তাচার যেবূপ উদার চতিত্র, উন্নত চি) | 

ূ 
| 

ৃ 

ূ ধ 

উন্নতি সাধন এবং জগছের হিত-ব্রত 

৫৭৫ 
৬ 

গল এ ওলািহন পাম পপ খালা, শখ বানা পাখার ডাকত 

সাধনে নিবন্তর রত রছিলেন। কিছুতে (০ ছানিমানের জীবনবৃত্ত মাত্রই ন্ছে। 

হোমিওপাখির উৎপাস্তও বড় পি. 

ক্ষট ভাবেও প্ররুষ্টরূপে ইহাতে অন্গু- 

| চিত্রি্ এবং ছুই চাবিটি ছোমিওপ্যাথিক 

প্রকান্তিক ইচ্ছা, প্রবল, উৎম়াহ ও | তত্বও হবন্দররূপে বিশ্বুত ছউয়াছে। 

জরকালীন কুষ্টনাহইন্ মেষনে জর তাগ 

| হয়,--কিন্ত সুস্থাবপ্ঞায় সেই কুইনাইন- 

| লেবনেই জরে আক্রান্ত হইতে হয়? 

সহক্াবস্থায় ধুত্তর ক্ষণে উন্মধত। 

| আনয়ন করেত উন্মতের প্রি 

| নেই ধুর প্রয়োগে তাহার ক্ষি্তচা 
বিদুরিত হয়। এইরূপ লত]গুলি পাঠ 

কহিতে সাধারণ প.ঠকগণকে যথার্থই 

পুস্তক থানিকে সর্ধাগনুন্দর করিতে 

মহেত্ত্র বাবু যত্বর ক্রুটি করেন নাই 

£ই জীবনবৃত্ত সন্কলম করিতে ঠিনি ৫ 
পরিশ্রম করিয়াছেন, তাছাও খ্রশ'সা 

জনক | পুত্র খানি পাঠ করিলো। 

বুঝা যাক যে, ইহা সংগ্র করিতে 

ঠাঙ্গাকে অনেক পুশ্বাকির বুদ্ষা। 

গবগত হইতে হইয়াছে, বিস্তর সময় 

জনা আহিবাহছিত হইয়াছে । কিঃ 

ভখখের বিষণ, এত যত্ধ ও পরিশ্রাযু করি 

যাও মেনর বাবু পুশ্তকখানির' লর্বস্থা: 
পপাঠ) করিতে পারেন লাউ । বিশেষত 

প্রথনাংশের স্থানে স্বামে ভাব কত, 

তর্ষোধ এবং ভাষাও ।কঞিৎ জটিল ইঃ 

পড়িক়্াছে | উদাহরপন্বরূপ নিয়ে ছু 

একটা উদ্ধত কর! গেল £-- 

২ পষ্ঠা | * বাধি প্রশমমের 'উপা 
পৃরররাররহারারারারারাারারাবারারারারারররার রাারারারারারারাতাররারারারারারাইাররাটারারাররিটানিরারারাডারাররারারারাটরারাজিতাাজারা 



* ৫৯৬ . 1 ূ হয ১২৯৮৮ 
এ 

এ ক স্্ 

অন্তর, তাহাদের হস্ততলনাস্ত থাকিয়া এক | ভ'ষার জটিপতা! না থ'কিলে, ইছ1 যে ূ 

ধপ্রমসঙ্থুল অসঙ্গতিকে দর্শনিক মতের 

'গ্কোহাই দিয়। কি ধারাবাহিক, কাল 

এনির্ধিধাদে বিরাজিত রাখিছে পারে? 

রঃ 

1 

1 

| 

) 

(ন।, অনন্ত শক্তির প্রতৃ্ব আকর্ষণে অধি- : 
৮ 

কারী হয়? 

1 গুপৃ। ৭ চিপোক্রেটিসেণ তুলনায়, 

স্থানিমানে অনুধাবন শন্ষর বিদামানতা 

পুর্ণভাবে বিকগিত। 
৬ পৃ। «মানবের মংস্ব, নিয়ত এবং 

[উৎপত্তি-সম্বদ্গে তাছার মভোচ্চ মত এবং 

| তাছার উর্মার স্বভাব] এই যুগ বিষয়ে 

অপুমান্র তাহার সঙ্গে ছিল'ন। | 

' খ্পৃ। পত্তাহা দ্বাবা ছানিমানের 

সানা কার্যে বিস্তর দাতস্মা ছিল। 

*১২ পৃ) ”আয়ন্তীকত বহুধিধ গবেষণ1।” 

* ছুষ্ট এক স্বাণে অঠরিক্ত"ও অনানপ্াযক 

পঙগও প্রযুক্ত হইয়াছে যথা (৬১৭ পৃ) 

রি রেফ্টর তাহাকে বিদ্যালয়ের 

[ঘপরাপর বালকের শরীক ভাষার সহজ 
লাঠি বয়! দিধার শিক্ষাভার অর্পণ 

কর়েন।” এপানে * শিক্ষা” গদও ন। 

(বলেও চর্লিত।, ্ 

৭ প্র। শাপতৃদেবের কিত শিক্ষার গুরু 

| কিন্ত তাই বলয় ইহার 'সর্বস্থানই 
গুাধপরিপূর্ণ নহে,অবশিষ্ট স্থানে উহাতে 

ুপন্যালের নায় মধুর ভাষাও অ:ছে। 

জি 

ড় একটা ধৈপদেপ ভিত হইতে হয় না), 

(কালে ইহার ভাষা কিছু প্রাঞ্জল ও 

শ্রেষ্ঠ হর করিবেন। ভাষা ল+ল হইলে, 
॥ 

শপ শত তত 

সপ পা ৭৯ পপ পশপপিসপ শা ২৭ আত আর পি পর সপ 

সত পপ পাপ অপ পা 

| 

শি স্পা পি শম্পা পিসী শা 

দস পার এস সী শা প্ত 

| 
| 
; 

1 
ৃ 

| 

| 

| বাছ। হউক,পুস্তক খানির স্থান বিশেষে ভাজন হুটবেন। 

| ্ য়ার্ট বিগ? ও শজোসেফ ম্যাট্পিনির 

সস 

ঘোগা পন, তত্বিষয়ে সন্দেহ নাইট । 

1 

জীবনবৃত্তের” সমান আসন পাবার | 

ভরসা করি, গ্রন্থকার সভ্বিতীয় মুদ্রা্মণ- 

ইছ। বিষ্াযালয়ের পাঠারূপে পরিগণিত 

চষ্টবারও সমধিক নস্তটাবনা দ্িল। 

পুস্তকখানি না৷ কি হিতশিক্ষা-পূর্ণ,মুতরাং 

প্রয়োজনীয়, এবং উনার বিষয়টিও 

আমাদের বড় প্রিয়। পে আনাই 

ইছাকে সব্াজনুদারভাবে পাইতে বড় 

ইচ্ছা করে। 

পুস্তকখানির উৎসর্গ করণেও তা্ার 

জুকচির নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রন্থকার 

মহেক্বাবু, ভাক্তার মতেম্ত্রলাল সরকার, | 
এম, ডি, মহ্থান্থুভবকে অপর্ণ করায় সুধী! 
হটলাম। পুস্তকখ।নর মুপাও অতি অজু। 

আধ্যদর্শন প্রকাশিত ভাগ অপেক্ষা গ্রন্থের 

আকার চতুগুণি বৃদ্ধি পাইয়াডে। 

পরিশেষে বর্ুবা, স্কীবনচণর ₹-সং গ্রে 

মঞ্জেন্ত্র বাবুব যেরূপ আন্তরিক যত, 

উৎসাস্থ ও অনুরাগ দৃষ্ট হতেছে, 

তাহাতে আশা! করা'বাইতে পারে, তিনি 

*হানিমানের জীবলীব নার শ্বঙছেশীয় 

কোন কোন মহাস্মার সম্পূর্ণ জীবন্বৃত্ত 

সঞ্ধলন করিয়া আমাদের আরও প্রশংন।- 

শ্ীহুরিচ রণ রা । | 

পাপা সী নাশ 

পিসি ১টি তি উঠি 

এ € 
8 



কিছু দিন্পুর্বে পঞ্িষ্গ্রাবর ডাকাও 

রাজেজলাল মিত্র বোঘু ই পরিভ্রমণ 

+রিয়া কলিকাতার «' বীটন সায় 

 ধোদ্বাইটবাসী পারলিক ম্াদায়ের কিং? 
অভিব্ক্ করেন। রী বিবরণ পুঙ্থদা- 

কারে মুদ্রিত হইয়া প্রচাহিত হটয়াছে। 
আমরা ইংহাজী-ডাষাভিজ্ঞ পাঠ? 

| মাত্রকেউ শী উৎকষ্ট পুস্তকখানি পঠ 
| করিতে অনুয়োধ করি। আমরা এই 

প্রস্তাবের স্থানে স্থানে ত্র পুজকের 

সারাংশ উদ্ধত ও তৎসঙ্গে উক্ত জাতির 

বৃধাস্ত বিবৃত করিব । 

হিন্দুকুশ পর্বাতের পশ্চিমে কাম্পীয় 

সাগরের দক্ষিণে যে পারলিকগণ বিস্তীর্ণ 

৪ পরাক্রান্ত মামাঙ্গা সংশ্তাপন কুতেন, 

কাহার! আর্যযবংশোদ্তভব। ভারত 

| আর্ধাগণের সহিত ইষ্থাদিগের ভাষা, 

ধর্দঘ ও আচারগত সৌলাদৃশ। বিলঙ্ষণ 
দুষ্ট হয়। আলীবিয়। ও বাধিলোনিয়ার 

পতনের পরে পারলা স'জ্রাজব কিশেষ 

অভ্র ছয়) কিন্তু মহাবীর আলেক- 

জাগারের পর্দশ্বিজয়-কালে ইত গ্রীক 

' জধীনে থাকে । তদনস্যর থৃষ্ী ভূনীর 
শতাষীর মধভাগে পুনরায় উহা 

৬ তা 280৩5 0 7008৯ 1-74 1290৮0৬ 891156৬৫ ঢা 60৯ 29, 0660 &৮ & 
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জেতার 

, বোম্বায়ের পার্সী সম্প্রদায় 
-_-াইদ্আাঁিিটিটিিিটিিিিশীটী 

বোহায়ের পার্সী সম্প্রদায় *। 

 সাম্রাজ; সন্ভক্ত হয় ।»গৎপরে সেলুকীর় | উপালক পারসিকগণ অধিকার পার 

& স্পার্থীয়গণের প্ররাক্রম “কালে ইচ1 | পরিতাগ করিয়! মুরীলমাল ধর্শে দী 
রর 

দশ ০০ এ পর পল 

স্বাধীনতা ও অভুদয় লাভ কধে এবং 

ক্রমাগত চাবি শত বৎলর কাল উহার 

প্রশাপ অন্ব্র খকে। 

ঘৃষ্টায ষষ্ঠ শঠাব্পীর শেষ ভ।গে আরধের 

মক্চভুমিতে ম্্মদ যে, সঙ্তীবন মন্ত্র 
প্রদান করেন, সেই মন্্মুদ্ধ হই] চী৭- 
ধারী, মরুবালী, পণ্ডশালক পরিব্রাজক 

দল এক গে কোরাণ অপর হুগো তব 

বারি ধারগ করিয়া দিখবিজয়ে নিক | 

হন। সেই দেজয়ী সেনার সম্ুথে 
দেশের পণ দেশ, রঙ্গের পর রাজা 

একে একে আনন হয়। খৃষ্টান ৬৪১ 

তাকে খালিফণমারের 'চববারিআতাক্ে 

মুঙবদা ক্ষেত্রে পারসিক হাজমুকুট, 

মুবিকাশ'যী এবং পুদিলা দেশ মুসলমাল- 

পুয়াজাক হয়। ৰ 
 পারঙা “সাজা « মুনলমান জদীনে। 

অ'সংলঃদেশ-মধো হলনুণ পড়া গেল, 

বিঞ্চেতুগণেধ দেয় ফেবল জুই-ুকোরান। 

নচেৎ তরবারি | উদ্াাদের ডৃহীর় বা দের 

কিছু নাউ-_দয়। নাউ, দাক্ষিণা নাটব কমা 
নাই । আর্ধকুলচন্কব,* অগ্রি $ শৃর্ধো। 

সি ৯ ৩০১ আছ উপল পাপ প শ্ 

পর 

প্রা টি বশত শালা 

২ ০ শর ০ এআ 

এ 

স্পা 

সপ পা 

এক 

হইল) আর যাহার] ভাগছাতে শ্রী না 

হল, তাহার] বিজেতৃগণের উতৎপীড়নে 



ৰ €৭৮ 
নি প্র ০ লহ পা শা তে তল 2252 

নগহ হইতে জনপদে, জনপদ হইর্ঘচ 

অরণো, পর্বতে ও মর়সুমিতে গলাইয়া 

আশ্রম গ্রহণ করল; সেখানে ও বিজেতার 
উৎ্পীড়ন তাহাদের অনুসরণ করিল। 

অবশেষ স্বধর্ম) অনাথ) সঙ্গেশ,পরিতাগ 

কর! ভিন তাহাদের আর উপায়াস্তর 

বিল ন!। অগত্া] ভাঙার শেষোক্ত 

উপায়ঠঈ অবলম্বন করিল। ইতিপূর্বে 

নৌগঠন এবং সমুদ্রাভিধানে ইহা- 

দিগের বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াডিল, 

এক্ষণে সেই অভিজ্ঞতা চাচাদের কার্যো 

আসিল) ইহারা আপনাদিগের পরিবার 

ও 'মাত্ীয় শ্বগন এবং গঙদেবধতাগণের 

সহিত পোতারোহণের শ্দেশের নিকটে 

1চর বিদায় লইল এবং আশ্রণাগ্ুসন্ধানে 

ূ দদূব গ্রা!চ্যাভিমুখে চলিল। 

৷ 

র 

বোস্বান্দের পারলী . সম্প্রদায় এই 

প্রবাসী পারসিক্দেগেরই 

প্লথমত্তঃ কতগুলি লোক দেশ পরিত্যাগ 

করিয়। ভারতবর্ষে ম্বাইসেন, তাহার কোন 

ইতিহান পাঞয়। বায় না। প্রবালিগণ 

সকলে এাকেবারেও 

| গণের অধীনে অল্লমংখাক বাক্কিযাত্ত 

আধ্যদর্শন। | 
টপ হত চারিররা নত টি 

সম্ভরতি। র 

আমন নাই। 

ভির ভিন্ন আবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন অপিনায়ক-। 

বসর কাল অবশ্বান করেন। একই 

সমক্েব খধ্যে বোধ হর, উহাদের জন- 

সংখ্য। অধিক হওয়াতে, এই ক্ষুত্র শ্বীপের 

মধো স্থান সন্কুলান হয়া উঠে ন! এবং 

স্বীপরাপীর:ও বোধ হয়)তাছাছের সহিত 
সর্ধাদ! অনুকৃলাচরণ করিত না। এই 

সনন্ত ফারণে তাহাদিগকে দিউ পরি- 

ত্যাগ করিয়া ভারতের গুদ ভূমিতে 

আশ্রযনান্রসন্ধান করিতে হঠল। অক 

শেষে পুরোছিভগণ গ্রহ-নক্ষত্রাদির 

সমাবেশ গণন। করিয়া গুভ দিন নির্দেশ 

করিয়া দিলে, ইহরা গুজরাট উদ্দেশে 
যাত্রী করেন। খ্ুৃষ্ীয় ৭১৭ সনে এই 

অভিযান সম্পন্ন হয়। 

যাত্রিদল সঞ্জন বন্দরে আলিয়! উপনীত 

হইলেন। এই স্থানটী দামানের ১২ক্রে'শ 
দক্ষেণে একটী সন্তীর্ণ উপনাগহেষ 

উপর সংস্থিত। এইট স্থান এক্ষণে একটা 

অপ্রসিদ্ধ গগগ্রা্ মাত্র, এখানে পারসীর 

সংখাও অধিকংনাই | লগ্ন এই সমরে 

যাদে রাও নাক এক জন চিচ্ছুরাক্জার 

অধীনে ছিল। নি স্বাধীন রাড! 

ছিলেন না) গুজরাটের প্রাচীন রাজ- 

ধানী প্টনের অধীগর রাজপুচরাজের 

| সঙ্গয়ে সময়ে আনিয়া উপস্থিত হতেন । | অধীন ছিলেন, বোধ হয়। 'প্রিবাবিগণের 
অধিনায়ক এবং খ্রেরোহিত,--তাহাদিগের ; | অঙ্গাপি পারসা হইতে সময়ে লময়ে 

| বাকতিবর্গ আয় পারলিকগণ্র মল 

| স্বীপের 

পু কয়েন। 
প্রবাসিগণ প্রথমতঃ কাঠেবাড় উপ- 

সন্বখীন দিউ দ্বীপে আপন 

আবাব স্থাপন করা! প্রায় উনিশ 
পি +- পপ পাশ পলি 

রঃ 

শপ পপাস্পরপিপা ০ 

“মস্তর” ও 

রর | 
তৈত) ১২৮৮। | 

পি ৬ 

পা জজ চস ১ শপ পা সপ 

ই শি ১৯ 

*মোবেদ্গণ--ই'ছার | 

নিকটে আশ্রর প্রার্থনা! করেন। কিন্ত | 
রাজ! অপরিচিত বৈছেশিকগণকে সহনা 

আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হয়েন নাই । তানি 

তাহাহিগের রি আচার বাবহাছের 
শপ শপ পিপিপি টি তাপ ১৩ পপ ০ পা শাস্পিস 

সস... ০ 
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| বিশেষ বিধরণ জিজাসা করিলে, প্রধান, 

(« জন্তরধ » তাছাদিগের যেরূপ উত্তর 

| দেন) তাহীর লারাংশ নিয়ে প্রদত 

| হইল % স্্জ 

সিন ০ নী শি অত কপ পর শত পিসি পা 

০ পি 

* হে প্রবলপ্রতাপ নরপর্তে। প্আমা- 

দিশের ধর্মবশ্বান আপনার নিকটে 

জ্ঞাপন করিতেছি, শ্রবণ করুন *৪ 

“আমাদিগ হইতে ভীত ছুইবেন 

না। আমাদ্িগের এ দ্বানে আগমনে 

 আপনকার কোন অনিষ্টাপাতের আশন্ক। 

সপ পা 

চস 

স্০ ] 

নাই। 
“আমর সমগ্র ভারতের বন্ধু ভাবে 

অবস্থান করিব। আপনি জানিয়া মন্দেছ 

ভঞ্জন করুন যে, আমর। প্রেজছানে*র 

পুর! করিয়া থাকি । 

,আমাদিগের বিশ্বাসের ভনা আমর] 
বিধন্মীদিগের নিকট হইতে পলায়ন জরি- 

যাছি। আমাদিগের বাহ! কিছু সম্পত্তি 

৷ ছিল, সমস্তই পরিত্যাগ কদিয়।ছি। 

০ সস লুস -স্্ ্ম্প্ 

শ্দ্র যাঞ্জাতে আঙরা নানা বিশ্ব 

বিপত্তির মধ্যে পড়িয়াছি। 

“গৃছ, ভূমি, ধন ধানা যাহা কিছু ছিল, 

শিতাছ! সমস্ত আমরা! একবারে পরিত্যাগ 

বিশ সর জি লে নি আজি পা 

কারয়াছি। 

“ছে ভাঙাবান্ রাজন! আমরা জেহ. 

শিদের অসহায় সম্ভার? আমরা হৃর্য্য ও 
ণ্  চত্রের পৃদ্বা করিত থাকি আর তিন 
| টাকে আমর! শ্রন্ধ। করিয়া থাকি, যথা-.. 

“গো, জল এবং অগি। আমরা অগ্রি 
| 
ূ গ জলের পৃজ! করিয়া! থাকি । খবং 

ও এও ০৫ টিচ৯জ্যত 201 

বোস্বায়ের রপারসী সক্রদায ৷ 

ঈশ্বর পৃথিবীতে যা! সৃষ্টি করিয়াছেন 

7 শালি শি শিশি ৩ 

রর ৫৭১ 
৫ পতন তা টি ০ সপ্ত এ 

॥ আর্য এবং চক্রের পুজা কি, 

সে সমস্তই আমর পৃ করিয়া থাসি ) 

কেন না, 

করিয়াছেন । , 

শন্ি-সঞ্গুতি গুণান্িচ এট যেকোমরবদ্ধ, 

ইহ! আমরা মন্ত্রোচচাবণ করিয়া বন্ধন করি। 

আরও যে স্ীলোক,সম্তান প্রসব 
করিবে মে ৪* দিন পর্যন্ত নিষ্ষম 

সংযত ছয়! থাকিবে এবং দে একাকী 

যদি যথা : অবরোধের মধ্যে থাকিবে। 

পপ জীপ 

তিনি এ সকলকে নির্বাচন | 

ঁ 

সময়ের পুর্বে, ভ্রীলোক সন্তান প্রন ূ 

করে, অথবা যদ সে মৃতবতৎ্ল প্রস 

করে, তাহ! হলে ভাঙার বাঞিয়ে 

যাওয়া বা! চলিয়। বেড়ান নিষিদ্ধ? 
কাহার লিভ কথা কহাঞ তাগার 
নিবদ্ধ, এটরর৫টপ গে এক চণ্লশ দিন 

পর্যাস্ত এই নিয়ম লন করিযে |” 
+ সঞ্জনাধিপ ওতিনুদিগের আচার ব্যব- 
হারের সার্তত ইহাদদিগের আচায় বাঝ- 

ছারেয় এক্টরূপ সৌসাদৃশা, দেখির। 
বিশেষতঃ গো, অগ্নি সুরের প্রতি 

ভঞ্ষি দেখিয়া কতক অশখবত্ত হইলেন 

এবং স্বরাজ্য-মধেট তাাদিগঞর্ে "বাস 

করিতে আদেশ কর্দিলেন। কিন্তু তাক 

দিশ্বকে কয়েকটা নিয়ম বন্ধপ্করাটর়! 
লইলেন। পনিম খগুছি এট তাহা 

দিগের নিজ ভাষ! পররভ্তাগ করি?! 

তঙ্গেশতাষ! অবগন্থন করিতে হইবে) 
ঘাছাদিগকে নিজ পরিচ্ছদ পরিস্্যাগ 

করিয়া ভারতবর্ধীর পরিচ্ছদ অবগন্বন 
ররর, 
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করিত জঈস্ব। রাভ্রিকালে বিবাক কা 

সম্পগ্গ করিতে হইবে । পারগসিকগণকে 

সংক্ষিপ্ত সমালেজিন!। 

নির্ঝরিণী, ১ম এণ্ড, শীদেবেন্নাখ 
লেন প্রণী +ষ্্যান্জাপ নন্ষূলা॥* আনা 

নির্বরণীব প্রণ্তপা্া বিষয় সার এবং 

গ্ররাত কবিদ্বে পগ্ৰনা। ৭ । উ্ভার দান 

এবং আঁখির মিলন পাঠ করিলে 

আমাদের ণথার যাথাথা বুঝ। যাইবে। 

ইহাতে প্রকৃত কবিত্ব শক্তিৰ পরিচয় 
পাওয়া যায়। ইহার ফুলবালার গ্রাশংসা 
কিছু দিন পূর্বে করিয়াছি। তবে এই 
পতি কাঝোর স্লবিশেষে যঠি-পততন 

ঘটয়ছে। হাহ! সশোধন করিলে স্বতীয় 

লংস্করণে ইহা! এক নিখুত আদর্শ গীি- 
কাবা হইবে। ৭ 

কুনমাঞ্ুলি, গিমোজাছেল হক্ রচিত । 
হাজালার মুললমাদিশকে সার্চ" 

ক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিলে কেমন 

আনা হয়। অনা বুধাটছে পারিন!। 

বিলি আনন" অনুভব করিয়ান্েন, 

ভিনিই জানিতে পাক্েন। আমাদের 
খলিবার ভাতপর্যা কি এবং, আমন”! 

সভা বদিতেছ্ি কি না। এই প্ 

৯১ হদি এক জন মুলমানের লেখনী 

তরু না হইত, ভাঙা চউলেও প্রশংসার 

ধিষয় হইত | বন্ববিধধার চিওটী জুদ্দর; 

রে বানি পারে অন্েন্ুখ হৃধ্যেরহ প্রতি 
ররর” গিরি» দো আপ পতি 

চন 

আর্ধাদশন । 
আপিল 

'এই কাঠায় নিয়মে আবদ্ধ খগন্ঠা] 

হইয়া থাকিতে হইল । (ক্রযখঃ) 
শ্ীষেগে্-_ 

চি 

নলীনী জীবনগ্রনীপ, যহরমাণ্দর বর্ণন 
শ্রংণ-হ্থর্থকর। অবশিষ্টগুলিও নিতান্ত 

মনা লয়। গ্রশ্থকর্তা। আর্ধাদর্শনের এক | 

ন ভূতপূর্না গ্রাঙ্ক; তীহার বর্ধমান ৃ 

উন্নতিতে সন্তপগ চঈলাম। 

কমলেকামিনী, ৰা ফুলেশ্বরী (নাটা-। 
রাসক)স্রুরাধানাথ হিত্র প্রশীত | রাধানাথ,। 
বাবু, বঙ্জভাষার উদ্নতিকারক ৬ট কথি 

মুকুন্দরাম চক্ণতীশ কবিকন্কণের চণ্ডীকে 

আদর্শ ও 'অবলম্ব-প্বরূপ প্রহণ করিয়া 

এই নাটাণাস" রচনা! ফবিয়াছেন 
ইন্বাছ্গে অনেক গুলি গীতিকার সন্গিবেশন 
কর! তষ্টয়ান্বে। ইহার কথিতা গুগতিকার়। 
আমাদিগের প্রিভৃপ্টি জন্থিয়াছে। 

নি্দ'ষ জগন্ে কিছুই নাই । সেই 
কিস'বে এট পুজ্জিকারও সামানা গুভাৰ 
অচৈ, উপ্ফুঞ্তল্ূুপ দেব সংশোধন 
চলে, গ্রন্থকার সংকবি ও ছুলেখক 
দ্য? উঠিবেন। ৃ 

প্রশান্তকৃশ্তমম্ (খগুকাব্যমূ ) | 
শ্রী দ:বশ্বব তর্কগত্ব, গিবিশ বিদ।ারত্ব 
ম্। ॥ ৃ 

জি ঝালি লৌকৈ বংক্কচ প্লোকের | 
ব্ছু কিছু মাদর করিতেছে বলিয়। | 
এরূপ ছুই একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ফেখিতে | 
পাওয়া]বার। পুণ্টকফেরক্পোক ভণ্গ মন 

নছে) ধ্ণাগুদ্ধি কিছু কম হইলে ভাল 
হইভ।, 
















